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االفتتاحية 

 رئيس التحرير

كلمة العدد

تبقى مجلة الرقيم  في نهجها الذي اختطته لنفسها مالزمة ومتواصلة لحقول المعرفة الحداثوية بكل  مستجداتها 
في األدب والفكر والفلسفة والثقافة ...إيمانا منها بأن لحظة التنوير هي المفتاح الحقيقي إزاء محاولة  التسطيح 
المروجون    التي يفتعلها  المجال اإلبداعي (  الفنية والتقنية )وخصوصا في  والهشاشة والتغاضي عن األدوات 
الجدد  دعاة المرطنين  ) سقط المتاع ( أين ما وجدوا  ، الرقيم  ليست في موضع تصحيح مسار لذلك النوع 
الذي يستسهل لعبة االنفتاح الثقافي واألدبي بل تسعى من خالل كتابها المتواصلين معها الذين أثروا بمساهماتهم  
الجادة والمتميزة على أهمية أن يكون للموضوع صلة بتحريك الساكن ومشاغلة الذهن ..الموضوع الذي يعالج 
أشكاال مختلفة ومتعددة من حياتنا الثقافية  على وفق رؤية تتسع لها العبارة وال تضيقها ويجتهد فيها التأويل 
والتخمين كمساحة مفتوحة على أفق المعرفة   ..ولذا كان حرص هيئة التحرير نابع من اإلحساس  بقيمة ذائقة 
التلقي  لما لها من دور فعال في أهمية النص ودوره وتفاعله ومدى تأثيره في محيطه بوصفه خطاب موجه إليه 

ومنه بالدرجة األساس  ... 
  لم تهمل الرقيم أية مادة تصلها ولكن ليس معنى ذلك أن المادة ال تخضع لمعايير المقياس الفني في النشر  مهما 
كانت سمة البوح ودرجة تحرره  نعتقد هي ليست كافية لصناعة الوعي بقدر الخبرة والمهارة التي تستثمرهما 
في تشكيل أبعاد الرؤى الفكرية ،  ومن أجل ذلك لم تضع  الرقيم )الوصايا ( في حسابها ، أية شروط مسبقة أو 
حدودا فاصلة بين كتابة الموضوع وطريقة النشر ..أنها تعتمد على الطبيعة الخالقة للكلمة ودورها في التخاطب 

والتداول والتواصل الذي يسترعي االهتمام والمراجعة والتفكير ال مجرد التسخير والتأطير أو الترويج .  
هيئة التحرير يهمها   كل ما هو جديد في عالم المعرفة  من دون أن  يثني  عزيمتها تردي طابع التمويل الذي 
يعد ركنا أساسيا ألي مطبوع  متخصص بالشأن الثقافي يريد أن يرسخ هويته وحضوره ورواحه ....   نحن وبكل 
تواضع وثقة يكمن إحساسنا بالنشوة عندما تكتمل صورة العدد ..العدد الذي وهبنا الحماس واإلصرار  طاقة  على 
تحقيق المعنى الذي وجدت الرقيم من أجله  ..المعنى الذي يحفزنا على التواصل في حقول الثقافة والفكر واألدب 
والفن  عبر شبكة األصدقاء من الكتاب  في عالمنا العربي  ومن  داخل الوطن  دون أن تحدنا حدود لذلك  وهذا 
هو صلب ما نسعى إليه كهدف مبني على الطموح   رغم إدراكنا  إن من يسلك مثل هذا الطريق لم يكن معبدا  أو  

هينا و سهال ولكن ارتأينا أن نخوض فيه كغاية يسبقنا اليها سؤال الوجود :
لماذا الثقافة ؟  
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مفهوم النص في النقد الحديث الدراسات الفكرية والنقدية 

متهيد:

يتضّمن هذا البحث تحلياًل لداللة "النص" وفق المنهج التاريخي التطوّري )Diachronique(. ويقدم 
التحليل الداللي فوائد جمة للدارس. فالمصطلحات أصاًل مفردات لغوية ذوات أصول متواضع على دالالتها، 
ثم جاء االصطالح فجعل لها دالالت جديدة. وحين تعرض المصطلحات على قوانين التطور الداللي تتكشف 
للدارس طريقة تجريدها االصطالحي وسبلها ومصادرها. وغالبًا ما يكون المصطلح تخصيصًا للداللة أو 
نقاًل لها من مجال إلى آخر عن طريق المجاز. ويأتي بحثنا "مفهوم النص في النقد الحديث من خالل بعض 
نماذجه" في هذا السياق ليقدم تصورًا لتطور مادة "نص" وال سيما "النص" بوصفه مصطلحًا شائعًا لدى 

النقاد المعاصرين. وذلك من خالل ثالث مراحل زمنية هي:

د. أمحد حممد قدور

يف املمارسة النقدية وأشكاهلا  

)مفهوم النص يف النقد احلديث(
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مفهوم النص في النقد الحديث  الدراسات الفكرية والنقدية 

1ــ أصل الداللة في عصر الفصاحة األول. 
2ــ تطّور الداللة في عصر احلضارة اإلسالمية. 

3ــ تغّير الداللة في العصر احلديث تأثراً بالدالالت األجنبية. 
1ــ داللة "النص" يف اللغة واالصطالح 

تتقاسم داللة "نص" في العربية في عصرها األول بحسب 
إلى  أقربها  والثقافية معاٍن متعّددة. لعّل  اللغوية  القرائن 
اجملال احلسي "الرّفع"*. ويبدو أن هذا املكون الداللي موجود 
العروَس،  نص  الرفع:  فمن  تقريباً.  كلها  املادة  معاني  في 
عليه  ترفع  ما  واملنصة هي  لترى.  املنصة  على  أقعدها  أي 
كسريرها وكرسيها. ومن هذا أيضاً: نص ناقته أي استخرج 
أقصى ما عندها من السير، وهو كذلك من الرفع. فإنه إذا 

رفعها في السير فقد استقصى ما عندها 
منه)1(. وألن في هذا النص حتريكاً فقد ظهر معنى: نص 
ولد  و"احلركة"  "الرفع"  جمع  أن  ويبدو  حركه.  أي  الشيء، 
أي  الِقدْرُ،  النار، ونصت  معنى: نص الشواء، أي صوت على 
جرثومة  هو  احلسي  "الرفع"  جند  تقدم  ما  كل  وفي  غلت. 

املعنى. 
املتطورة  الدالالت  من  مجموعة  الثانية  احملطة  في  وجند 
عبر اجملاز، وكلها يرجع بالتأني والتلطف إلى معنى "الرفع" 
احلسي األول. من ذلك حديث علي ابن أبي طالب: "إذا بلغ 
التي  الغاية  بلغن  أولى". أي  النساء نص احلقاق فالعصبة 
هو  إمنا  األزهري:  يقول  كما  ــ  احلقاق  ونص  فيها.  عقلن 
ذلك  ومن  أقصاها.  ومبلغ  األشياء  منتهى  وأصله  اإلدراك، 
أي  الشيء،  عن  مسألته  استقصى  أي  فالناً،  نص  أيضاً: 
في  كما  العلم،  من  عنده  ما  حد  إلى  ورفعه  فيها  أحفاه 
"األساس")2(. وفي التهذيب والصحاح: حتى استخرج كل 
ما عنده. ويلحق بهذا املعنى: نصص الرجل غرميه، وناصه، 
أنه  أي استقصى عليه وناقشه. ومثاله ما روي عن كعب 
قال "يقول اجلبار: احذروني فإني ال أناص عبداً إال عذبته"، أي 

ال أستقصي عليه في السؤال واحلساب إال عذبته. 
انتقل  الرفع احلسي  أن معنى  ويتبني من األمثلة السابقة 
مبلغ  إلى  والوصول  كاإلدراك  ذهنية  دالالت  إلى  اجملاز  عبر 
العلم وأقصاه. ويبدو أن هذا التطور هو الذي مهد جملاز آخر 
ــ رمبا كان مرافقاً لنشأة العلوم اإلسالمية ــ هو اإلسناد 
والتعيني. وفي "التاج": "النص: اإلسناد إلى الرئيس األكبر. 
وكل  ما،  شيء  على  التعيني  والنص:  التوقيف،  والنص: 

الرفع والظهور")3(. ثم يقول  النص مبعنى  ذلك مجاز، من 
وهو  واحلديث.  القرآن  أخذ نص  ومنه  التاج: "قلت:  صاحب 

اللفظ الدال على معنى ال يحتمل غيره")4(. 
وهكذا يتضح اخلط الذي سارت عليه الداللة اللغوية حتى 
إلى  قاد  احلسي  فالرفع  االصطالحية.  الداللة  إلى  وصلت 
واإلظهار  التعيني  معاني  من  البسه  ما  مع  الذهني  الرفع 
والتحديد وبلوغ أقصى العلم. وقاد هذا كله إلى "اإلسناد" 
ألنه رفع وبلوغ للغاية، والتعيني والتوقيف ألنهما ثمرة بلوغ 
الغاية ومنتهاها. ومن هنا برزت داللة "النص" االصطالحية 
لدى الفقهاء، وهي داللة مولدة نشأت بسبب ظهور العلوم 

اإلسالمية. 
دائرة  ضمن  أي  ــ  داخلياً  تطور  املصطلح  هذا  أن  ويبدو 
تعدد  يحتمل  ماال  على  داالً  فغدا  ــ  اللغة  ال  االصطالح 
الصيغة  في  ترخص  أي  أو  ــ  باملعنى  النقل  أو  الصور 
الرفع  معناه  ــ  الكفوي  يقول  كما  ــ  فالنص  األصلية. 
البالغ، ثم نقل في االصطالح إلى الكتاب والسنة، وإلى ماال 
يحتمل إال معنى واحداً. ومعنى الرفع في األول ظاهر، وفي 
الثاني أخذ الزم النص وهو الظهور... وقيل: نص عليه كذا: 

إذا عينه)5(. 
وقد عرفت داللة "النص" عند األصوليني غنى وتشعباً، فقد 
النص"  و"داللة  النص"  "إشارة  و  النص"  "عبارة  عن  حتدثوا 
و"اقتضاء النص". ويبدو أن داللة النص عند هؤالء هي التي 
ولدت مقولة "ال اجتهاد مع النص". فداللة النص تشير إلى 
ثبوت حكم املنطوق للمفهوم املسكوت عنه الشتراكهما 
في علة يفهم كل عارف باللغة أنها مناط احلكم وال حتتاج 

إلى اجتهاد أو قياس فقهي)6(. 
صار  "النص"  مصطلح  أن  لنرى  الثالثة  احملطة  في  ونقف 
يدل على: القول، واخلبر، والقصيدة، واحلديث، واآلية، وكل ما 
يثبته املؤلف لغيره. ومن هنا ظهرت كلمة "النصوص في 
الكتب املدرسية واملناهج التعليمية. وفي هذا االستعمال 
توسع لداللة "النص" التي لم تعد خاصة بالكتاب والسنة، 
إمنا صارت تدل على كل ما يسند إلى صاحبه كما هو بإثبات 
وتعيني)7(. وفي "املعجم الوسيط": "النص: صيغة الكالم 
إال  يحتمل  وماال  )مولد(،  املؤلف  من  وردت  التي  األصلية 
معنى واحداً، أو ال يحتمل التأويل، ومنه قولهم: ال اجتهاد 

مع النص )مولد(")8(. 
املؤلفون  تداوله  ما  عند  يقف  الوسيط  املعجم  أن  ويبدو 
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مفهوم النص في النقد الحديث الدراسات الفكرية والنقدية 

"مولد"  عبارة  بداللة  وذلك  احلديث،  العصر  قبل  املتأخرون 
واالحتجاج.  الرواية  عصر  بعد  ظهر  ما  بها  يقصد  التي 
"النص"  داللة  تطور  لرصد  كافياً  الوسيط  ذكره  ما  وليس 
في العربية الفصحى املعاصرة. فإضافة إلى ما ذكرناه آنفاً 
من معان حديثة لداللة "النص" جند أنها تشير إلى املعاني 

التالية: 
أــ مجموعة من الكلمات ضمن تصرف لغوي معروف سواء 

أكانت مكتوبة أو ملفوظة. 
ب ــ كل ما هو معني ومحدد، وإن كان كلمة واحدة أو أكثر. 
ج ــ كل كالم معني لغاية درسية أو توثيقية وإن كان كتاباً 

أو قصيدة أو ديواناً. 
دــ كل قطعة من الفنون املرئية واملسموعة كالنص الفني 

واملوسيقي ونحو ذلك)9(. 
وهكذا يتبني أن داللة "النص" املتداولة اآلن في النقد واللغة 

تكونت من خمسة مصادر هي: 
تفسر  التي  وهي  واألصوليني،  الفقهاء  عند  الداللة  1ــ 
املفهومات  في  والتوثيق  والتعيني  واإلسناد  الرفع  ملمح 

املتداولة عند مثقفينا. 
أصالً:  يعني  الذي  الفرنسي   )Texte( مصطلح  داللة  2ــ 
فعل  من  الناشئ  للكالم  نسج  النفس  فكأن  النسيج. 
الكتابة التي تشبه من بعض وجوهها عملية الناسج حني 
ينسج)10(. وهذه الداللة مسؤولة إلى حد كبير عن فهم 
النقاد املعاصرين للنص على أنه نسيج لفظي ناشئ من 
للتفكيك،  قابل  نسيج  وهو  متلقني،  إلى  رسالة  توجيه 
واحتمال  التداخل،  وإمكانية  التصور،  وإعادة  والتحليل، 

التقاطع، إلى آخر ذلك. 
وهي  اجلميلة  والفنون  اللغة  بني  العالقة  3ــ 
"التزامن"  "التراسل" أو  التي يعبر عنها مصطلح  العالقة 
هي  العالقة  وهذه  االستعمال.  في   )Synesthésie(
املسؤولة عن توسيع مجال داللة النص لتشمل فنوناً أخرى 

غير أدبية. 
كالتشريحية  احملدثة  األجنبية  النقدية  املدارس  4ــ 
جهاز  من  معها  جلبته  وما  والسيميائية  التفكيكية  أو 
أصل  يسلك  مترجماً  العربية  في  تغلغل  اصطالحي 
وتناصية،  وتناصي،  تناص،  فقيل:  االشتقاقي.  "النص" 
ومتناص، وتداخل النصوص، ونحو ذلك مما ال يزال يدور على 
الشيوع  له  يجلبه  الذي  االستقرار  منتظراً  النقاد  أقالم 

والتكرار في محاريب العلم عند أولي النظر)11(. 

من  جلبه  وما   )Science du texte( النص  علم  5ــ 
السردي،  كالنص  "النص".  فلك  في  تدور  مصطلحات 
النص، ونحو ذلك  النص، وفضاء  النصية، وأساس  واألبنية 

مما شاع في االستعمال)12(. 
والبد من اإلشارة في هذا الصدد إلى أن مصطلح "النص" 
وما يتعلق به من مصطلحات قريبة منه داللة أو اشتقاقاً 
يشهد ما شهده غيره من املصطلحات اللغوية والنقدية 
من الفوضى والبلبلة واجلرأة على الوضع أو الترجمة. وقد 
صار املرء يعجب أحياناً من عبارات غريبة )كالتفريغ( النصي، 
و)اخملاض( النصي، وسوى ذلك من غرائب النقاد واملترجمني 

احملدثني)13(. 
2ــ النص واخلطاب بني الرتمجة واالقتباس: 

البد عند احلديث عن "علم النص" من التنويه بداية بكتاب 
وعلم  اخلطاب  "بالغة  بــ  املعنون  فضل  صالح  الدكتور 
احلديثة  املعارف  من  جملة  فيه  قدم  الذي  النص")14(. 
والتداولية.  النص  وعلم  واخلطاب  البالغة  مواضيع  حول 
الذي كان مخصصاً  امليدان  النص يقترب من  أن علم  ورأى 
للبالغة. وهذا ما دعا بعض اخملتصني إلى القول إنه املمثل 
علم  في  اجلديد  البالغي  اخلطاب  اندماج  وإن  لها.  احلديث 
املنهجية  اإلجراءات  له تشكيل منظومة من  يتيح  النص 
مهمة  وتتمثل  التداولي.  املستوى  على  للتطبيق  القابلة 
علم النص ــ كما يرى صالح فضل ــ في وصف العالقات 
اخملتلفة،  مبستوياتها  النصية  لألبنية  واخلارجية  الداخلية 
واستخدام  التواصل،  ألشكال  العديدة  املظاهر  وشرح 
اجلديدة  للبحوث  العام  اإلطار  النص  علم  ويقدم  اللغة. 
في الشعرية والسيميولوجية، كما يشتمل على املظاهر 
إلى  يخلص  وهكذا  بالغية.  تسمى  تزال  ال  التي  التقنية 
وضعه  أو  البالغة،  محل  النص  علم  مصطلح  إحالل  أن 
للتحول  ضروري  مؤشر  األقل  على  حتديدها  بعد  بجوارها 
مخالف  منهجي  أفق  نحو  وانعطاف  العلمي،  التاريخ  في 
العلم ومناذجه. ويشير  القدمي، مما تفرضه نظريات  للمسار 
صالح فضل إلى أن "فان ديجيك" )Dijk( بشر في بحوثه عن 
علم اللغة النصي بتحويل البالغة إلى نظرية النص. وهو 

املسار الذي كانت تتخذه أعمال مجموعة 
 )Spiliner( أخرى من الباحثني في أملانيا على رأسهم سبلنر

 .)15(
 )Discourse( وجتدر اإلشارة إلى أن ظهور مصطلح اخلطاب
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النص.  مصطلح  وبني  بينه  للتفريق  محاوالت  إلى  أدى 
واللغة  معني.  سياق  في  يستخدم  لغوي  نص  فاخلطاب 
التي تتكون من أنساق داللية توضع في إطار زماني ومكاني 
والظروف،  واألحوال  املالبسات  من  بجملة  وحتاط  معينني، 
وتتدخل في  املساعدة،  واإلمياءات  اإلشارات  وترافقها بعض 
املقامية  والقرائن  بالثقافة  تتصل  أخرى  عوامل  ذلك  أثناء 
يوضع  شفاهاً  منقول  أو  مدون  نص  فاخلطاب  املتعددة. 
تدرسها  تواصلية  أداء وظيفة  بغية  لغوية  في ظروف غير 
إلى  اجلملة  نسق  تتجاوز  فاللغة   .)Pragmatic( التداولية 
خطاباً  فتكون  اآلخرين  إلى  يتوجه  الذي  النص  مستوى 
واملقام  السياق  والسيما  التداولية،  املقاربة  عناصر  فيه 
الفعل  نشاطات  مع  تتعامل  التي  والتداولية  واملقاصد. 
أو سياقات خاصة تؤثر في  التي حتدث في حاالت  الكالمي 
التواصل  عن  عميقة  نظرات  قدمت  اللغوية،  التفسيرات 
اللغوي واستخدام الوحدات اللغوية في سياق معني. وألن 
التخاطب  بعلم  دعيت  اخلطاب  بدراسة  تختص  التداولية 
اخملاطب  دراسة  إلى  مبستخدميها  اللغة  عالقة  جتاوز  الذي 
بحسب  املقام  أو  اخلارجي،  والسياق  واخلطاب  واخملاطب 
املصطلح البالغي العربي. والبد من اإلشارة إلى مصطلح 
وهو  النص"،  "لسانيات  هو  واخلطاب،  بالنص  صلة  له  آخر 
علم  عناصر  بعض  ويتضمن  اخلطاب،  بتحليل  معني 

األسلوب وعلم السرد)16(. 
وإذا كان مصطلح "علم النص" ورد إلينا عن طريق اقتباس 
ــ  رأينا  كما  ــ  العربية  باللغة  وصوغها  أجنبية  نظريات 
املباشرة  الترجمة  طريق  عن  جاءنا  آخر  مصطلحاً  فإن 

النص"، مع مجموعة جديدة من  "علوم  أجنبي، هو  ملرجع 
أهم  ومن  العلوم)17(.  هذه  إلى  تنتمي  التي  املصطلحات 
ذلك عدا أوصاف النص: النصية )مصدراً صناعياً(، والكفاءة 
النصية، واملقبولية النصية، والتقاليد النصية، والتوقعات 
ومعنى  النصية،  والسياقية  النصية،  واإلخبارية  النصية، 
االهتمام  اتساع  إلى  هذا  ويشير  كثير.  وغيرها  النصية، 
مبوضوع النص وعالقته بالبالغة والنقد والترجمة ونحوها، 
من  نقالً  "علوم"  أو  "علم"  إلى  حتوله  تبني  نحو  واالجتاه 

املصادر األجنبية. 
املصطلحات  على  الوقوف  من  تقدم  ملا  نتيجة  ويالحظ 
هذه  ظهور  أن  ــ  مناذج  أنها  على  ــ  بالنص  املتعلقة 
وتوليد  ومفهومي،  داللي  تطوير  رافقه  املصطلحات 
استعمال  إلى  حاجة  هناك  تكون  أن  دون  من  اشتقاقي 
املصطلحات الدخيلة أو املعربة. مع أن بعض ما ورد تكتنفه 
غرابة بسبب طبيعته اجملازية، كاخملاض النصي، أو يقصر به 
استعماالً  ال  مصطلحاً  يكون  أن  عن  االصطالحي  معناه 
املترجمة)18(.  املراجع  في  يرد  مما  كالكثير  مؤقتاً،  لغوياً 
النموذج  انتقال  من  واسعة  عملية  أن  يتضح  وهكذا 
العلمي املتعلق بالنص قد متت على مدى نحو عشرين عاماً 
عن طريق االقتباس والترجمة والتنظير. ومن املؤكد أن هذا 
االنتقال صار مؤثراً في عملية التطبيق عند النقاد العرب 
املعاصرين. فالنقد العربي احلديث الذي لم يعد مبعزل عن 
التيارات اللسانية املتعددة كاألسلوبية والتفكيكية وعلم 
النظرية،  قضاياها  متثل  حاول  ونحوها  والتداولية  النص 
تردد،  دون  من  وتطبيقها  االصطالحي،  جهازها  واستيعاب 
احمللية  اخلصائص  تتجاوز  عاملية  التيارات معارف  إن هذه  إذ 
للغات واآلداب اخملتلفة. ويالحظ أن تداخل التيارات اللسانية 
احلديث  تطورها  في  واإلنسانية  األدبية  واالختصاصات 
هذه  في  الدقيقة  التخصصية  االجتاهات  انحسار  إلى  أدى 
العلوم في اآلونة األخيرة، وما ترتب عليه من اختالف النظم 
املعرفية)19(. والبد من اإلشارة إلى أن "النص"، وما يتصل 
به شكل في اللغة العربية حديثاً حقالً داللياً واسعاً توزعت 
واجتهاد  لغوي،  واستعمال  واضح،  مصطلح  بني  مفرداته 
في تغيير الداللة أو نقل إلى مجال علمي. وألن "النص" وما 
يتعلق به حتول إلى "علم" جديد، فمن املتوقع أن يؤلف في 
مصطلحاته معجم يستقصي كل ما تدوول خالل ربع قرن 

من حياتنا املعرفية تقريباً. 
النقدية  أن معظم املصطلحات  إلى  اإلشارة  تتوجب  لكن 

صالح فضل
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احلديثة لعلوم جديدة أو مناهج نقدية ولدت "أزمة" مثاقفة 
عوقت حتديد املصطلحات واملفاهيم األجنبية، واستثمارها 
واملعرفية  الفكرية  فالتيارات  العربية)20(.  الثقافة  في 
العاملية كانت ترد إلينا وال سيما في بداياتها عبر استيراد 
والتصنيفات  الدقيقة  التعريفات  إلى  غالباً  يفتقر  بحت 
على  تقوم  التي  الترجمة  مشكالت  إلى  إضافة  العلمية، 
واختالف  االجتاهات،  تعدد  مع  منظمة،  غير  فردية  جهود 
املدارس األجنبية، وعدم مواكبة التطور العلمي في الثقافة 
الغربية، وقد أدى هذا إلى ظهور ترجمات ركيكة لنصوص 
أن  بعد  متأخرة  إلينا  فوصلت  التطور،  ذلك  غادرها  نقدية 

أعلن موتها في موطنها األصلي)21(. 
ولكن من املؤكد أن هذه التيارات هي معارف عاملية تتجاوز 
اخلصائص احمللية للغات واآلداب اخملتلفة كما تقدمت اإلشارة. 
)Adaptation(، ووضعها في  تكييفها  ولذلك كان ضرورياً 
األكادميية  اجملاالت  في  وتوطينها  الوافدة،  العلوم  جملة 
والثقافية األخرى. ولعل أبرز مثال على هذا املنحى "الواعي" 
واخلطاب  "النص  كتاب  ترجمته  في  حسان  متام  قدمه  ما 
شاملة  مبقدمة  له  وتقدميه  بوجراند،  دي  لروبرت  واإلجراء" 
يقل  ال  عرضاً  لقضاياه  وعرضت  جوانبه،  أهم  على  وقفت 
عن مستوى الكتاب األصلي عمقاً ومتثالً ووضوحاً. على أن 
الكتاب ال يخلو من صعوبات معرفية ملن لم يتمهر في هذا 
أولها  امليدان. والكتاب يشتمل على تسعة فصول يعرض 
إلى  وينتهي  النص،  بدراسة  املتعلقة  القضايا  من  لعدد 
أما  االتصال.  في  استعماله  للنص هي  املميزة  الصفة  أن 
اخلطاب فهو مجموعة نصوص يربط بينها مجال معرفي 
النصي  االستعمال  صور  من  مترابط  تتابع  أنه  أي  واحد، 
عن  املؤلف  يتحدث  ثم  الحق.  وقت  في  إليه  الرجوع  ميكن 
للنص،  معايير  ويحدد سبعة  قائماً،  نظاماً  بوصفه  النص 
أو للنصية هي السبك وااللتحام والقصد والقبول ومراعاة 
وجاء  )اإلعالمية()22(.  فاإلخبار  فالتناص  احلال  مقتضى 
الرصفي  الترابط  الكتاب ليشرح فكرة  الثاني من  الفصل 
التي عبر عنها بالسبك بالتعرض لصور اجلملة في  النحو 
الفصل  يأتي  الرصفي. ثم  التعليق  ثم لعمليات  التوليدي 
الثالث لدراسة الترابط املفهومي الذي عبر عنه بااللتحام، 
على  يقوم  االلتحام  أن  ويرى  النحوية.  الداللة  خالل  من 
صغرى(،  داللية  )وحدات  سيمات  إلى  املفهوم  جتزئة  عدم 
نحو  االجتاه  هي  هنا  الداللة  لدراسة  املثلى  الطريقة  ألن 
التماسك، أي أن ننظر إلى النصوص بوصفها نشاطاً يتعلق 

الرابع فقد  الفصل  اتصالية. أما  املعاني في مواقف  ببناء 
أنه  إلى  اإلخبار، ويخلص  أي  "اإلعالمية"،  املؤلف  تناول فيه 
النظر  الرغم من شيوع مصطلح اإلعالم، فإنه ميكن  على 
املعلومات  على  يدل  إنه  حيث  من  ال  املصطلح  هذا  إلى 
التي تشكل محتوى االتصال، بل من حيث يدل على ناحية 
اجلدة أو التنوع. فإعالمية أي عنصر، كما يرى تكمن في قلة 
احتمال وروده في موقع معني باملقارنة بالعناصر األخرى في 

النص نفسه. 
للكفاءة  املؤلف  يعرض  الكتاب  من  اخلامس  الفصل  وفي 
النصية من خالل الوقوف على دواعيها ووسائل حتققها عن 
طريق صياغة أكبر كمية من املعلومات بإنفاق أقل قدر من 
التحديد  ثم  اللفظ  إعادة  )نحو  السبك  أو  التعبير  وسائل 
بواسطة  اإلحالة،  احتاد  ثم  والتنكير  التعريف  طريق  عن 
السادس  الفصل  أما  وغيرها(.  الضمائر  أي  الكنائيات، 
في  للمعلومات  املفهومية  للحاالت  املؤلف  فيه  فيعرض 
كاإلطار   ،)perspectives( املنظورات  طريق  عن  االتصال، 
)Frame، واملشروع )Schema(، واخلطة )plan(، واملدونات. 
واخلطط  العناصر  وتوالي  املداخل  من  مجموعة  وهي 

واملدونات ميكن النظر إلى املعلومات من خاللها. 

تمام حسان 
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اإلجراء  عمليات  في  أخرى  قضايا  السابع  الفصل  ويتناول 
النصي، هي أنواع النصوص وإنتاج النصوص وتذكر احملتوى 
النصي. ويشير املؤلف إلى تقسيم أنواع النصوص التقليدي 
لكنه  ذلك.  ونحو  واألدبي  والوصفي  الروائي  النص  إلى 
التقليدية  األنواع  هذه  فيها  تصبح  معايير  إيجاد  يفضل 
السطحية  وبنيته  النص  عالم  مثل  للتحديد،  صاحلة 
وأمناط املعلومات اخملتزنة واملوقف في أثناء واقعة االتصال. 
العناية  أن  فيالحظ  النصوص،  إنتاج  إلى  املؤلف  وينتقل 
بفهم النصوص فاقت العناية بإنتاجها. ويقترح أن نحصل 
وميكن  كليهما.  والفهم  باإلنتاج  اخلاصة  اإلجراءات  على 
النظر على كل حال إلى عملية اإلنتاج على أنها متر مبراحل 
متتالية غير منفصلة، هي مرحلة اخلطة فمرحلة التجريد 
فمرحلة التطوير فمرحلة التعبير. ويعرض املؤلف بعد ذلك 
لتذكر احملتوى النصي، ويقدم جتربة قام بها على مجموعة 

من الطالب بجامعة كولورادو. 
أما الفصل الثامن من الكتاب فيدور حول احملادثة والقصص. 
احلوار  في  املساهمة  بدور  يقوم  نص  كل  أن  املؤلف  يرى  إذ 
قدر  مع  اخملتلفة،  النصوص  ألنواع  واملستقبل  املنتج  بني 
املؤلف  ويعرض  املوقف.  تأثير  عن  تأتي  التي  الوساطة  من 
للمبادئ العامة في احملادثة، ويفرق بني أنواع اخلطاب في هذا 
 .)Narration( السرد  أي  القصص،  الشأن. ثم يتحدث عن 
ويعرض منوذجاً لقصة شعبية قدمية ليجري عليها التحليل 
القصصي الذي يتبناه. ثم يصل املؤلف إلى الفصل التاسع 
تناولت  للنصوص،  علم  إلنشاء  تطبيقات  وهو  واألخير، 
اللسانيات  مقابل  في  التقليدي  والنحو  التربوي  املشروع 
األجنبية،  واللغات  والكتابة  القراءة  وتعليم  التطبيقية، 

ودراسات الترجمة، والدراسات األدبية. 
ـ أن الغرض من هذا  ـ كما يقول متام حسانـ  وهكذا يتضحـ 
الكتاب هو إنشاء علم للنص متعدد أوجه العناية، بحيث 
املفاهيم،  إلى  الرصف،  النص من  إلى  النظر  تتعدد جهات 
النموذج،  بناء  إلى  اإلعالمية،  إلى  التواصل،  طريقة  إلى 
وصور  والقصص،  احملادثة  على  الدراسة  نتائج  تطبيق  إلى 
اإلنتاج النصي األخرى، إلى االنتفاع بهذا العلم في القراءة 
االنتفاع  مع  ذلك  كل  األجنبية..  اللغات  وتعليم  والكتابة 
وانتهاًء  واملنطق  بالفلسفة  بدءاً  األخرى  العلوم  بنتائج 

بعلوم احلاسب اآللي)23(. 
ــ   3 )ص  للكتاب  حسان  متام  أنشأها  التي  املقدمة  وفي 
اللغة، وهما: الدرس  تناول  للتفريق بني جانبي  59( مدخل 

واالستعمال. والدرس يقوم على التحليل وصوالً إلى التبويب 
والتصنيف والتأصيل. وكان البد لهذا االجتاه أن يعتمد على 
في  يقابلها  ما  وجود  عدم  عند  وافتراضها  املفاهيم  جتريد 
االستعمال )نحو احلذف وتقدير العامل وعود الضمير على 
متصيد من الكالم غير مذكور..(. ومن هنا جاز لنا أن نصف 
النظام اللغوي بأنه نظام افتراضي. أما اجلانب اآلخر لتناول 
غير  مرتكزاته  بعض  تبدو  الذي  االستعمال  فهو  اللغة 
األغراض  من  للمتكلم  إذ  االفتراضية.  املعايير  مع  متفقة 
يكون  ولذلك  القواعد،  احملافظة على  مع  أحياناً  يتفق  ماال 
واحلذف  النقل  في  والتصرف  اجملاز،  إلى  احلقيقة  من  اخلروج 
والزيادة والتقدمي والتأخير، واالعتماد على داللة املوقف في 
وغيرها  واجلغرافية  التاريخية  القرائن  وعلى  االتصال،  أثناء 
أن  النحوية. ويرى متام حسان  القواعد  مما يخرج عن مجال 
حني  على  الوصف،  هي  اللغوي  النظام  حتليل  من  الغاية 
أن الغاية من دراسة االستعمال هي االتصال. واالتصال ال 
وصرفية،  صوتية  الصغرى  الوحدات  وصف  بواسطة  يتم 
اللغة  باستعمال  يتم  إمنا  النحوية،  العالقات  بعرض  وال 
وليس ألحد  ما.  بإنشاء نص  أي  أدائي حقيقي،  موقف  في 
املولد  باالستعمال  االعتراف  فال  اآلخر،  يلغي  أن  االجتاهني 
لنظام  التحليلية  الدراسات  يلغي  فالنصية  للتركيب 
اللغة، وال تغني هذه الدراسات بحال عن الدراسة النصية. 

بل قد يكون اجلمع بني هذين االجتاهني ضرورياً)24(. 
3ــ مفهوم النص يف بعض النماذج التطبيقية: 

االنتقال  التطبيقية في  النقدية  املمارسات  لقد أسهمت 
من املرتكزات النظرية األساسية، ومصطلحاتها إلى حتليل 
"نصوص"  أنها  التي عوملت على  "عملي" لألعمال األدبية 
وفق املفاهيم اجلديدة. فقد ظهرت قدرة النقد العربي على 
أدوات  وممارستها  وتعريبها  الغربية  املفاهيم  معظم  متثل 
وعلم  والتداولية  كاألسلوبية  جديدة  حقول  في  إجرائية 

النص ونحو ذلك. 
مثال  عند  السابقة  الفقرة  في  تقدم  ملا  استكماالً  ونقف 
ينضوي  ما  أو  النص"،  "عتبات  هو  بالنص  متصل  ملوضوع 

 ،)Péritexte( حتت عنوان محيط النص
وتاريخه  النشر  ومكان  الكتاب  وعنوان  املؤلف  اسم  نحو 
والفهرس واأليقونة واإلهداء وكلمات الشكر واإلشارة إلى 
واملقدمة. ويشير صاحب كتاب  واملقتبسات  العمل  جنس 
النقدي  واخلطاب  العربي  التراث  في  بحث  النص:  "عتبات 
املوضوع  لهذا  االهتمام  أن  إلى  اإلدريسي  يوسف  املعاصر" 
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أيدي  على  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  مع  ظهر 
مجموعة من الباحثني الغربيني الذين ميزوا بني مستويني 
املؤلف،  يرى  النص، كما  هما: النص وعتباته)25(. وعتبات 
بنيات لغوية وأيقونية تتقدم املتون وتعقبها لتنتج خطابات 
واصفة لها تعرف مبضامينها وأشكالها وأجناسها، وتقنع 
املوازي  االستهاللي  وهي بحكم موقعها  باقتنائها.  القراء 
له  مغايرة  ووظائف  بنيات  حتكمها  ملتنه  واملالزم  للنص 
فتلوح  وإيحائياً،  داللياً  معه  ومتفاعلة  وأسلوبياً،  تركيبياً 
مبعناه دون أن تفصح عنه، وتظل مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً 
بينهما  يبدو  قد  الذي  الظاهري  التباعد  من  الرغم  على 

أحياناً)26(. 
واملؤلف ال يعمد إلى اقتباس واسع من النظريات الغربية، 
القارئ  إلى  ويوحي  وتطبيقاً،  نظراً  بحثه  في  يتمثلها  بل 
بها في  واالنتفاع  النظريات  "امتصاص" هذه  بالقدرة على 
ثالثة  كتابه  قسم  ذلك  وألجل  املعاصر.  النقدي  اخلطاب 
أقسام، هي: عناصر نظرية في الثقافة العربية اإلسالمية، 
وعتبات النص في التنظير العربي، وقراءة في عتبات رواية 
)اآلن.. هنا أو شرق املتوسط مرة أخرى( للروائي عبد الرحمن 

منيف )ت 2004(. 
ويعي املؤلف الغاية من الدراسات املتعلقة بعتبات النص 
املبالغة والشطط. ويقول: "كان  من دون أن يركب مراكب 
النص  عتبات  بدراسة  املهتمة  الكتابات  ظهور  سياق 
بالرغبة في التنبيه على قيمة املوازيات النصية  محكوماً 
وبيان  النص  معنى  من  جوانب  كشف  في  وأهميتها 
االستهاللي،  موقعها  من  انطالقاً  اجلمالية  خصائصه 
العتبات محل  إلى إحالل  الدعوة  أن يعني ذلك إطالقاً  دون 
النص، واالنشغال بدراستها على حساب كشف خصائصه 

الفنية ومميزاته الداللية والوظيفية")27(. 
عتبات  على  يدل  أن  ميكن  ما  كشف  في  املؤلف  ويجتهد 
النص في الثقافة العربية، نحو "صدر النص"، أي ما يدعى 
ونحو  واملقدمة  الكتاب"  "فاحتة  أو  واالستفتاح  باخلطبة 
ذلك. وقد دعا املقريزي )ت 845هـ( والتهانوي )ت 1158هـ( 
العناصر الواجب تضمينها صدر الكتاب بالرؤوس الثمانية، 
الكتاب  وصحة  واملرتبة  واملنفعة  والعنوان  الغرض  وهي: 
ومن أي صناعة هو وكم فيه من أجزاء وأي أنحاء التعاليم 
تقدم  مما  عناصر  ثالثة  على  املؤلف  وقف  فيه.  املستعملة 
الالفتة  األمور  ومن  واملقدمة.  والعنوان  املؤلف  اسم  هي 
للنظر في هذا الصدد وعي العرب قدمياً بقيمة إسناد النص 

ينقل  كما  ــ  كيليطو  الفتاح  عبد  ويقول  صاحبه.  إلى 
مؤلف  إلى  بحاجة  خطاب  كل  يظل  ولذلك   ..." املؤلف: 
فالنسبة  ذلك  من  وأكثر  نصاً  يصير  كي  لصحته  ضامن 
اخلاطئة بوجودها ذاتها تؤكد أن نصاً ال يستطيع أن يفرض 
وقد  صدقه")28(.  ويثبت  يكفله  مؤلف  اسم  دون  نفسه 
الهند  أهل  من  كبير  استغراب  عن  قدمياً  اجلاحظ  عبر 
"لهم معاني  إن  إذ  إلى مؤلفيها،  الكتب  إلغفالهم نسبة 
إلى  وال  معروف،  رجل  إلى  تضاف  ال  مخلدة  وكتب  مدونة، 

عالم موصوف")29(. 
ويشير املؤلف في سياق تطور عتبات النص إلى أن حتديث 
وسائل الطباعة، وبروز أهمية الصورة في الداللة والتواصل 
جعال الكتاب والناشرين يستغلون تقنية التعبير بالصورة 
التي ال  الزخرفة  بدافع  األيقونات. ولم يكن ذلك  ويوظفون 
النص  حول  خطاب  تشكيل  بدافع  بل  إيحاءات،  من  تخلو 
النص  عتبات  مع  الصورة  وتتكامل  أيضاً.  العالم  وحول 
وجره  نظره،  واستجالب  القارئ،  إثارة  في  وتدعمها  األخرى، 
مدى  يتضح  وهكذا  تطرحها)30(.  التي  األسئلة  إلى 
اخلطاب  في  وتوظيفه  بالنص،  املتصل  املعرفي  االمتداد 
مع  القدمية  للمعطيات  تآلف  خالل  من  املعاصر  النقدي 
النظريات احلديثة، من دون تفاضل بني ثقافتني أو فكرين، أو 

انبهار بإحداهما على حساب األخرى. 
في  ظهر  اجلديدة  املفاهيم  تطبيق  على  آخر  مثال  وهناك 
كتاب "أدبية النص السردي عند أبي حيان التوحيدي" حلسن 
فصول  أربعة  من  الكتاب  ويتألف   .)31( األحمد  إبراهيم 
األول  الفصل  وجاء  والنص.  والشخص  السياق  تشمل 
ليدرس سياقات النص: اإلطار واملنتج، الستبطان العوامل 
اخلارجية الفاعلة في اخلطاب. وجاء الثاني ليعرض مقاربات 
مفاهيم األدب واألدبية والسرد عند التوحيدي. أما الفصالن 
السردي"  "النص  نوعي  لكشف  فخصصا  والرابع  الثالث 
لدى أبي حيان، وهما: النص السردي املركب، والنص السردي 
البسيط. ومنطلق الدراسة صحيح، إذ نأى املؤلف بنفسه 
عن "الوقوع في التمجيد املطلق للتراث، أو التعميم اجملحف 
أحياناً الذي يلغي تاريخاً كامالً من األفكار والتصورات التي 
ال تختص مبرحلتها فحسب، إمنا تقدم الكثير من اإلجابات 
إلى  املؤلف واضح  وراهنة...")32( وسعي  ألسئلة معاصرة 
كشف "أدبية" النص السردي من خالل "اخلطاب" وعناصره 
والنصوص،  الشخصية  فيها  تشكلت  التي  السياقية 
العصر  تيارات  من  التوحيدي  مبواقف  ارتباط  من  لها  وما 
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واجملتمع.  واألدب  املعرفة  توجيه  في  الفاعلة  ومؤسساته 
باب  من  "األدبية"  بيان  إلى  ولج  حيان  أبا  أن  املؤلف  ويرى 
إال  بالغته  ال يستملي  فالبليغ  بالعقل.  وارتباطها  البالغة 
من العقل. أما قوى اإلبداع ومصادره لدى اإلنسان فتكمن 
في البديهة )الطبع( أو املوهبة، أو االرجتال والبعد عن التأمل 
والتفكير من جهة، وفي الروية )الصناعة( من جهة أخرى. 
طريق  عن  "األدبية"  إنتاج  في  يتكامالن  والروية  والبديهة 
والنثر  النظم  في  البلغاء  بني  الواقع  والتفاضل  التناسب. 
إمنا هو ــ كما يقول التوحيدي ــ في املركب الذي يسمى 
"النص  هو  أي  باألجزاء،  محيط  جوهر  وهو  ورصفاً،  تأليفاً 
األدبي" بكليته)33(. ويستنتج املؤلف من مقاربة التوحيدي 
مجموعة من األسئلة التقليدية املتعلقة باألدبية ووسائلها 
الداخلية واخلارجية: اللفظ واملعنى، والشعر والنثر، وتداخل 
ويخلص  والصورة.  والكذب،  والصدق  والتلقي،  األجناس، 

املؤلف إلى أن معظم املفاهيم التي عرض لها التوحيدي إن 
هي إال مرتكزات جلت أدبية اخلطاب النثري عنده، وأكسبتها 
خصائص مميزة لها. أكثرها فرادة مشاكلة األدبية: البالغة 
بجمالية  وربطها  عضوية،  مشاكلة  الكامل  اإلنسان 
التلقي املؤسسة على سالمة تركيب النص ووحدته شكالً 
واأللفاظ  لأللفاظ،  املعاني طباقاً  ومضموناً، بحيث تصبح 
كثب،  عن  الكمال  إلى  يتوصل  وحينئذ  للمعاني،  طباقاً 
واجلمال بال رغب ورهب ضمن خطاب شهي يحقق الفائدة 

بعد مروره مبرحلتي اإلفهام فاإلطراب)34(.  
ـ املعقلن،  ويقف املؤلف عند مفهوم النص السردي املركبـ 
ويرى أنه خطاب فكري في مضمونه، أدبي في تقنياته، ينزع 
نحو التحليل واملقارنة والتأمل. وتقوم أدبية هذا النص على 
الشكل احلواري، ومدخله السؤال واجلواب، وما ميكن أن يتولد 
هو  ــ  املؤلف  ينقل  كما  ــ  والسؤال  ثنائيات.  من  منهما 
فهو خطاب  التفكير،  فيه خصائص  تتجلى  الذي  اخلطاب 
العقل. أما اجلواب فهو اخلطاب املردد لآلراء، وهو بالنتيجة 
التي  املوضوعية  السؤال  قضايا  أما   .)35( النقل  خطاب 
تبعثه  وما  اإلنسان  قضية  فأهمها  التوحيدي  بها  شغل 
إلى  تأملي عبر منظور فكري حتليلي يسعى  تفلسف  من 
بعالمات  مسترشداً  جزئياتها  أو  الظاهرة  جوانب  تعرف 
السؤال  قضايا  عند  املؤلف  ويقف  البسيطة.  االستفهام 
على  يقف  كما  واحملاورة،  والصورة  كاللغة  األدبية  واجلواب 
والسياسية  احلضارية  كالقضايا  املوضوعية  القضايا 
فهو  البسيط  السردي  النص  أما  والفكرية،  والدينية 
النمط اآلخر الذي يغلب عليه التوجه الشعبي واستحضار 
الهامشي ورصد الواقع والسلوك اليومي. لكن ال يفهم من 
ذلك أن هناك تضاداً قاطعاً بني منطي النص السردي املركب 
والبسيط. فقد كانت حال الكثير من العامة واملثقفني هي 
مركبة  السردية  األدبيات  من  واحدة  مسافة  على  الوقوف 
كاخلبر  متعددة  فنية  أشكال  البسيط  وللسرد  وبسيطة. 
وظائف  أيضاً  وله  واحلكاية.  املشهدي  والوصف  والنادرة 
للنص  املوضوعية  القضايا  أما  ومعرفية.  ونقدية  إمتاعية 
التوحيدي  لدى  املؤلف  يرصدها  كما  ــ  البسيط  السردي 
وأزماته  بالعصر، وإشكالياته،  القضايا اخلاصة  ــ فتغطي 
واالجتماعية  والفكرية  واالعتقادية  والروحية  السياسية 
أكثر  أدبياً  موضوعياً  نصاً  هنا  تبقى  لكنها  واملعيشية. 
أو وقائع. فاالنتقائية واضحة فيها، وهي  من كونها تاريخاً 
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صاحلة للتأويل والقياس أكثر من صالحيتها للمطابقة مع 
احلدث التاريخي)36(. 

ويخلص املؤلف ــ الناقد إلى أن النص السردي املركب متيز 
احلواري  التقابل  وأقام  املوضوعات،  بتعددية وجدة في طرح 
والشعر  والدين  العرب  مفردات  ضم  األول  عمودين،  في 
والفلسفة  العجم  والثاني ضم مفردات  واإلنشاء،  والنحو 
سياق  في  واسعة  مهمة  وأدى  واحلساب.  واملنطق  والنثر 
والعلوم  والفلسفة  املنطق  من  املعرفي  العلمي  النقل 
للخطاب  الداخلية  وقواعده  ومنطقه  "األدب"،  إلى  األخرى 
لغة وإيقاعاً ومتثيالً حسياً للوقائع احلوارية الذهنية اجملردة. 
أما النص السردي البسيط فقد متيز بانفتاحه على جوهر 
إنساني، وتأديته عن طريق اخلبر والنادرة والوصف املشهدي 
النص  بالغة  توازي  )أدبية(  بالغة  إنشاء  مهمة  واحلكاية 
السردي املعمق، معتمداً على هامش احلرية للسخرية من 
السلوك  ومظاهر  الثقافية،  قيمها  ونقد  الرسمية،  املتون 
املؤسسي. ويتبني بعد هذا العرض الكثيف مدى جناح املؤلف 
في توظيف املعارف احلديثة املتصلة بلسانيات النص عامة 
أن  دون  من  التطبيقي  الدرس  هذا  في  النص خاصة  وعلم 
تظهر فيه أي مشكلة مصطلحية. فقد كان املؤلف يقدم 
فهمه للمصطلح الذي يستعمله، ويعرض ملفهوم املسائل 
العربية  العلمية  للمناهل  استصفائه  بعد  املدروسة 
النظرية  املشكالت  في  اخلوض  عن  ويعرض  واملترجمة، 

وحشد اآلراء اخلالفية. 
نقد  في  النص  مقاربة  على  التطبيقية  األمثلة  ومن 
حتليل  "في  كتابه  في  ضرغام  عادل  له  عرض  ما  الشعر 
النص الشعري")37(. وينطلق ضرغام من مقولة أن النص 
املكتوب ولد هوية بصرية للنصوص. فالشعراء املعاصرون 
جهدهم  ويركزون  السماعية،  العناصر  يهملون  أصبحوا 
الشعر  صار  تقدم  ما  على  وبناًء  بصرية.  شعرية  لتوليد 
الناقد  ويرى  محسوب.  أو  معني  بترتيب  للكلمات  تبويباً 
هذا  في  كبرى  مهمة  أدت  النقدية  النظريات  أن  ضرغام 
خالل  من  وذلك  والبنيوية،  الروسية  كالشكلية  السياق، 
للنص)38(.  اللغوي  بالتشكيل  النظريات  هذه  احتفاء 
ضمن  يوسف  سعدي  للشاعر  قصائد  ضرغام  ويتناول 
ذلك التوجه. ويقف عند اختيار الشاعر للعنوان، فالعنوان 
"الناص"  لدى  الكتابة  استراتيجية  من  يتجزأ  ال  جزءاً  غدا 
املتلقي،  لدى  القراءة  لعبة  في  وإشراكه  القارئ،  الصطياد 

يعد  ولذلك  وتأويله.  وتفسيره  النص  فهم  محاولة  في 
العنوان نصاً أصغر )Micro Texte( يقوم بثالث وظائف، إذ 
يحدد ويوحي ومينح النص األكبر بعداً جديداً. كما أنه يفتح 
شهية القراءة)39(. والعنوان لنص الشاعر هو "كيف كتب 
كبير  خط  في  جاء  اجلديدة"  قصيدته  يوسف  بن  األخضر 
)Bold(، ثم يقسم النص على أجزاء يحمل كل جزء منها 
األول  قدم نصني،  الشاعر  أن  الناقد  ويرى  به.  خاصاً  عنواناً 
عبر عن  نثر  والثاني  التفعيلة،  شعر جاء على نسق شعر 

تقابل  وجود  إلى  ذلك  أفضى  وقد  اإلنسانية،  الذات  صوت 
ويشير  املوازي.  والنص  الشعري  النص  النصني:  هذين  بني 
توزيع  في  البصري  الكتابي  التشكيل  أهمية  إلى  الناقد 
إلى  تشير  التفعيلة  شعر  كتابة  و"إن  البياض.  مساحات 
التموج  جتعل  اليمني  من  فالبداية  مييزها.  خاص  فضاء 
يتركها  التي  البياض  مساحة  ولكن  اليسار.  ناحية  في 
الشاعر في ميني النص الشعري مساحة دالة، ألنها تشير 
بداية  إلى  وتشير  واحملرك،  الفاعل  الصوت  في  خلخلة  إلى 
وجوده وسيطرته")40(. ويصل الناقد إلى أن حتول الشعرية 
القراءة  إلى  أدى  كتابية  شعرية  إلى  املعاصرة  العربية 
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الصامتة بعيداً عن الشفهية اإلنشادية. وهذا التحول كان 
ذا تأثير كبير في البحث عن آليات تعوض فقدان آليات األداء 
وعالمات  العنوان  ومكان  الصفحة  كتنسيق  الشفهي، 
التي  والرسوم  والسواد  البياض  مساحات  وتوزيع  الترقيم 

ميكن أن يستعملها بعض الشعراء. 
وتشير مراجع عادل ضرغام إلى اهتمامه بالتشكيل البصري 
على  "الكتابية"  باجتاه  املعاصرة  العربية  القصيدة  وتطور 
اقتباس  اقتصاده في  إلى  كما تشير  "الشفهية".  حساب 
ذكر  فقد  مصادرها،  من  النص  على  الدالة  املصطلحات 
بعضها من دون إحالة، كالنص املوازي، واستعمل بعضها 
و"مواصفات  و"اإلطار"  "النسق"  نحو  حتديد،  غير  من  اآلخر 
االتصال" و"السياق"، إضافة إلى أنه لم يعرض ألي تعريف 

للنص مستوحى من علم النص وجهازه االصطالحي. 
ونشير أخيراً إلى كتاب "مبادئ التحليل األدبي: االستكشاف 
كتاب  وهو  أحمد،  ملرشد  الشعري"  النص  لعالم  اجلمالي 
الشعري وجعلها في سياق  النص  وضع لتبسيط مقاربة 
إلى  احلاجة  مبلغ  على  النحو  هذا  ويدل  تعليمي)41(. 
اللسانيات  في ضوء  النصوص  وقراءة  النقد  مناهج  جتديد 
وفروعها التطبيقية، كما يدل على مدى استيعاب األفكار 
يوظف  أكادميي  سياق  في  وجعلها  اجلديدة  واملصطلحات 
ويحفل  درجتها.  كانت  أياً  النقدية  واملمارسة  للتطبيق 
الباحث  يوطئها  التي  النصية  باملصطلحات  الكتاب 
هو  عنده  يتردد  وأكثر مصطلح  النص.  عالم  إلى  للدخول 
قسم  قسمني:  في  كتابه  جعل  وقد  الشعري".  "النص 
يتصل بجماليات الفكر، وقسم يتصل بجماليات األسلوب. 
من  الكثير  على  الباحث  يقبل  كليهما  القسمني  وفي 
مصادر علم النص والشعرية واألسلوبية والتأويل والصورة 
والسياق والتشريحية "التفكيكية" واخلطاب من غير إيحاء 
بوجود مشكلة في تلقي املصطلحات اجلديدة وإدخالها في 
لغة النقد احلديث. ومما ورد عنده مثالً: الواقع النصي وخارج 
النصي  والربط  النصي  والتماسك  النصي  وداخل  النصي 
والوحدة النصية وما قبل النص واألساس النصي وغيرها. 

النص  مفهوم  تطور  من  عرضنا  ما  خالل  من  ويستنتج 
وظهور علم النص وانتشار املصطلحات املتصلة بذلك عن 
اللسانية  العلوم  أن  والتطبيق  والترجمة  االقتباس  طريق 
اجلديدة ومناهج النقد وال سيما اللغوية منها، أي ما يتصل 
بلسانيات النص عامة هي علوم غربية النشأة، لكنها حتمل 

خصاص املنهج من الوجهة اإلبستيمولوجية. ولذلك صار 
باإلمكان اإلفادة منها، ولو أنها كانت غربية الطابع متاماً ملا 
كان لنقدنا احلديث أن يقبل عليها هذا اإلقبال، وأن يوظفها 
قضية  تبقى  ولذلك  اجلوانب)42(.  املتعدد  التوظيف  ذلك 
صعيد  على  والسيما  مطلوباً  أمراً  املعرفة  ونقل  املثاقفة 
املناهج التي هي وسائل تواصل تتجاوز احمللية واخلصوصيات 

األخرى. 
اهلوامش واملصادر: 

1ــ انظر: الزبيدي، تاج العروس، اجلزء الثامن عشر، حتقيق عبد الكرمي 
منظور،  بابن  وقارن   ،178 ص  )نص(،  مادة  الكويت،   ،1979 العزباوي، 
لسان العرب، دار صادر، مادة )نص(، ص 98، والفيروز آبادي، القاموس 

احمليط، طبعة مؤسسة الرسالة 1986م، ص 816. 
الرحيم محمود،  البالغة، حتقيق عبد  أساس  الزمخشري،  انظر:  2ــ 

دار املعرفة، بيروت 1982، ص 459، وقارن بالتاج واللسان والقاموس. 
3ــ انظر: التاج، املادة نفسها، ص 180، وقارن باللسان، اجلزء نفسه، 

ص 98. 
4ــ التاج، 18/ 180 "نص". 

وزارة  املصري،  ومحمد  درويش  عدنان  حتقيق  الكليات،  الكفوي،  5ــ 
الثقافة، دمشق 1982م، 4/ 366. 

6ــ انظر: املصدر السابق، 1/ 186. 
بيروت  لبنان،  الفرائد، مكتبة  السامرائي، معجم  انظر: إبراهيم  7ــ 
1984، ص 170. وقد ذهب السامرائي إلى أن "نص على الشيء: عينه 
وأثبته" من كالم املعاصرين. وهو وهم، فقد ورد لدى الكفوي املتوفى 

سنة 1094هــ ــ 1683م. انظر الكليات، 4/ 366. 
8ــ انظر: املعجم الوسيط، الطبعة الثانية، 2/ 926. 

9ــ انظر بحثاً لي بعنوان "الظواهر التناصية في 
الشعر العربي احلديث"، مجلة بحوث جامعة حلب، العدد )21( لعام 

1991، ص 246 ــ 247. 
10ــ انظر: عبد امللك مرتاض "في نظرية النص األدبي"، املوقف األدبي، 
دمشق، العدد )201( لعام 1988، ص 47 ــ 50، وانظر له أيضاً بحث 
التراث واحلداثة، ضمن  "نظرية، نص، أدب": ثالثة مفاهيم نقدية بني 
كتاب: قراءة جديدة لتراثنا النقدي، النادي األدبي الثقافي بجدة، اجمللد 

األول 1990، ص 266 ــ 275. 
إليه برقم  انظر مثاالً على هذه املصطلحات في بحثي املشار  11ــ 

9، ص 245. 
12ــ انظر مثاالً على ذلك كتاب بالغة اخلطاب وعلم النص لصالح 

فضل، سلسلة عالم املعرفة، رقم 164، آب 1992م. 
13ــ انظر مقالة مرتاض املشار إليها برقم )10(، ص 201. 

14ــ انظر توثيقاً له في احلاشية رقم )12(. 
15ــ انظر: السابق، ص 247، 251 ــ 253، وقارن بكتاب برند شبلنر، 
اللغة  اللغة والدراسات األدبية، دراسة األسلوب، البالغة، علم  علم 
بالرياض  الفنية  الدار  أولى،  ط.  الرب،  جاد  محمود  ترجمة  النصي، 
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1987، ص 183. 
داللياً،  العربية  اللغة  وصف  علي،  يونس  محمد  محمد  انظر:  16ــ 
في  وانظر   ،118 ــ   117 ص   ،1993 ليبيا  الفاحت،  جامعة  منشورات 
احلديثة،  األدبية  املصطلحات  محمد،  عناني  )اخلطاب(:  مصطلح 
ـ 22  دراسة ومعجم إجنليزي ــ عربي، لوجنمان، القاهرة 1996، ص 19ـ 

)من قسم املعجم( وص 116 ــ 116 من القسم نفسه. 
17ــ انظر كتاب: الترجمة وعلوم النص لنيوبرت وشريف من ترجمة 
محيي الدين حميدي، جامعة امللك سعود بالرياض 2002. ونشير هنا 
إلى أن صالح فضل استعمل مصطلح "علوم النص" في أثناء حديثه 
عن النص وعلمه، ص 271 من دون أن يعول عليه في كتابه. ونشير 
هنا إلى أن كتاب: التحليل اللغوي للنص من تأليف كالوس برينكر، 
وترجمة سعيد حسن البحيري، الصادر عن مؤسسة اخملتار بالقاهرة 
"علم لغة النص". انظر مثالً ص 22  عام 2005 يستعمل مصطلح 

من الكتاب. 
وصفاً  عشر  ثالثة  النص  وعلوم  الترجمة  كتاب  مترجم  أورد  18ــ 
ملصطلح "النص"، وثمانية وعشرين )مصطلحاً( تتعلق بحقل النص 
املعرفي. انظر، ص 244 ــ 245. على حني لم يورد قاموس اللسانيات 
أربعة مصطلحات تتصل بالنص. انظر  لعبد السالم املسدي سوى 
كتاب املسدي، الدار العربية للكتاب 1984، ص 179، مع اعتبار الفارق 

الزمني بني الكتابني. 
19ــ انظر: بالغة اخلطاب وعلم النص )مرجع سابق(، ص 250. 

20ــ انظر مثالً: قدور، أحمد محمد، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، 
دار الفكر، دمشق 2001، ص 11 وما يليها. 

في  واملفهوم  "املصطلح  الناصر،  وسهام  فؤاد،  املرعي،  انظر:  21ــ 
والعلوم  اآلداب  سلسلة  حلب،  جامعة  بحوث  مجلة  األدبي"،  النقد 

اإلنسانية، العدد )35( لعام 1999، ص 47. 
22ــ انظر: دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، ترجمة متام حسان، 
عالم الكتب، القاهرة 1998، ص 8، وقارن: عناني، املصطلحات األدبية 

احلديثة )مرجع سابق(، ص 116 )من قسم املعجم(. 
23ــ انظر: دي بوجراند، من مقدمة متام حسان للكتاب، ص 5 ــ 6. 

24ــ انظر: السابق، ص 3 ــ 4. 
25ــ انظر: يوسف اإلدريسي، عتبات النص: بحث في التراث العربي 
واخلطاب النقدي املعاصر، منشورات مقاربات، أسفي )املغرب( 2008، 

ص 41. 
26ــ انظر: السابق، ص 15. 
27ــ انظر: السابق، ص 16. 

دراسات  والغرابة:  األدب  بكتاب  وقارن   ،26 ص  السابق،  انظر  28ــ 
بيروت  الطليعة،  دار  الفتاح كيليطو،  لعبد  العربي  األدب  بنيوية في 

1982، ص 12 ــ 20
29ــ انظر السابق، ص 28، ونص اجلاحظ في البيان والتبيني، حتقيق 

وشرح عبد السالم هارون، دار الفكر، ط. رابعة، 3/ 27. 
السابق، ص 53 ــ 54 وانظر تطبيقاً مشابهاً في: خالد  انظر  30ــ 
اجلندي،  علي  عند  الداللية  واألبعاد  التحوالت  النص:  حدود  حسني، 
مجلة املوقف األدبي، احتاد الكتاب العرب بدمشق، العدد )465( لعام 

2010، ص 36 وما يليها. 
31ــ انظر: األحمد، حسن إبراهيم، أدبية النص السردي عند أبي حيان 

التوحيدي، دار التكوين، دمشق 2009، )384 صفحة(. 
32ــ انظر: السابق، ص 8. 

33ــ انظر: السابق، ص 99 ــ 105. 
34ــ انظر: السابق، ص 107 ــ 108. 

35ــ انظر: السابق، ص 151 ــ 154، والكالم منقول عن عبد السالم 
بن عبد العالي. انظر: ص 153، احلاشية رقم )1(. 

36ــ انظر: السابق، ص 301 ــ 303. 
العربية  الدار  الشعري،  النص  حتليل  في  عادل،  ضرغام،  انظر:  37ــ 

للعلوم، ومنشورات االختالف، اجلزائر، ط. أولى 2009. 
38ــ انظر: السابق، ص 13 ــ 14. 

39ــ انظر: السابق، ص 22. 
40ــ انظر: السابق، ص 36. 

41ــ انظر: مرشد أحمد، مبادئ التحليل األدبي: االستكشاف اجلمالي 
لعالم النص الشعري، نشر املؤلف نفسه، حلب، ط أولى 2009. 

األدبي،  املوقف  مجلة  في  كليب،  الدين  سعد  مع  حواراً  انظر  42ــ 
العدد )468( للسنة األربعني، عام 2010، ص 196 ــ 197.
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يحصل التقاطع والتداخل في النص الروائي ، في صفحة مائة واثنتين من رواية " اكتشاف الشهوة " 
للروائية الجزائرية فضيلة الفاروق، من حيث التقاطع في االزمنة والتداخل في السرد ، فالنص يشتغل في 
مكانين مختلفين تمامًا داخل الرواية ، فالواقع االفتراضي الموجود في االوراق يكون خارج واقع النص 
الروائي العام ، ألن االفتراضي يعتمد اعتمادًا كليًا على التخييل المنطلق من الهذيانات التي تكون خارج 
اســوار العقل وخارج متاريــس المنطق ، وذلك عندما كانت بطلة الرواية باني بسـطانجي في مستشـفى 
قـسنطينة الجامعي في قـسـم األمراض النفسـية، فـي غـيبوبة لمـدة ثالث سـنوات ، منقطعة عن العالم 
المحيط بها وعن ذاتها المتمثل في جسـدها ، فاالوراق المسرود فيها ، كانت نتيجة الهذيانات ، ونتيجة  
عدم  تواصل وعيها بذاتها وبالعالم ، اي أن الـشخص المصاب بهذة الحالة يكون فاقدَا االحساس بواقعه 
يعتبرميشيل فوكو هكذا شخصا مريضًا ، بل  وبذاته، الســباب قد تكون سوسيو- فكرية وثقافية ، وال 

صاحب قضية انسانية يحاول نشرها ، وليس هذا فحسب بل يكرس نفسه لفضح مواطن الخلل وتعرية

هذيانات املخيلة
 يف أكتشاف اجلسد

أسامة غامن
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عبدالرحمن  خماسـية  في  ،كما  اجملتمع  في  اسـبابها 
يخص  ،الذي  التيه  جزء  وبالذات   ،  " امللح  مـدن   " منيف 
ذهنياً  اخملتلة  املركزية  الروائية  ،الشخصية  الهذال  متعب 
القبلية احلاكمة وعلى  تثور على سلطة املؤسسة  التي   ،
في  القمعية  املؤسسة  مع  املتواطيء  االجنبي  االحتالل 

احتالل مدينته وادي العيون. 
      لقد متكنت الروائية أن حتتوي التخييل وتقدمه وكأنه 
حقيقي ،من خالل القدرة على التداخل مابني عالم السرد 
الواقعي للنص الروائي وعالم السرد التخييلي للهذيانات / 
االوراق،وأن هذا التنقل والتبادل بني العاملني ،هو بؤرة التخييل 
،واالستراتيجية التواصلية ، التي تستخدمها الروائية ،لكي 
تصل- اي القدرة - إلى القارئ ،إلنشاء تواصالً مباشراً معه ، 
هذا يحصل ألن   التخَيل متداخل مع الفعل االنساني في 
جوهره وعمقه، بفضل احتفاظ االنسان بـ هويته ووجوده 

في الذاكرة التاريخية – السوسيولوجية . 
حد  الى  يصل  الذي  االختالف  على  القاريء  ويعثر          

التناقض مابني السرد في االوراق وبني السرد في النص العام 
الروائي  للسرد  تابعاً  االوراق  يكون مسرود  احلالة  ، في هذة 
، وملحقاً به ، ولكنه منفصالً عنه ، الن جميع شخصيات 
،بل  االعتيادية  حياتها  في  نهائياً  معها  تلتق  لم  االوراق 
فيه  االحداث  جتري  الذي  املكان  بتاتاً  باريس   مدينة  تزر  لم 
 ، الغيبوبة  بعد خروجها من  بالتساؤل  باني  تبدأ  ، وعندما 
 ، ميتافيزيقياً  ،رداً  سليم  خالد  طبيبها  قبل  من  الرد  ياتي 

فانتازياً ،المعقول :                         
  - هناك شيء في حكايتك يفوق الطبيعة ، وأنا لم أتوصل 
اليه ، سفرك اثناء غيبوبتك ، تواصلك مع األموات ، احلياة 
األخرى التي عشتها ، كل شيء أصدقُه منك ، لكني الأجد 

تفسيراً ملا حدث ص 109 الرواية .
اما بالنسبة لزمن االوراق ، فيكون زمناً مفتوحاً ، غير خاضع 
للتقسيم الثالثي من حيث املاضي – احلاضر – املستقبل ، 

بعكس زمن النص املغلق احملكوم بالتقسيمات الثالثية . 
         وتعتبر باني بسطاجني بطال اشكاليا ، ألنها تبحث 
عن قيم انسانية في عالم يعمل بقسوة مخيفة من اجل 
خنقها ، او اغتيالها ،او تشويها ،لذا قامت الساردة / الروائية 
بالتمرد على الواقع املتواجدة فيه الجل إعادة صياغته ولو 
بطريقة خيالية ، بل شـمل مترد باني  كل أشـكال سـلطة 
املؤسسة : سلطة الزوج/ مؤسسة األسرة ،سلطة التشريع 
/ مؤسسة الفقه،سلطة األخر/مؤسسة  اجملتمع ، سلطة 
الفكر/ مؤسسة الثقافة ، باالضافة الى ذلك قامت فضيلة 
الفاروق بتسليط الضوء على مجموع العالقات التي بنتها 
:عقل/هذيانات  باني في سردها لردم الفجوة بني الثنائيات 
،حقيقة /خيال، أنا/جسد ، ففي هذة الثنائيات نسج تخييل 

النص .
       تقول الناقدة فريال جَبوري غزَول في دراستها النقدية  
متى   :" العربية  الرواية  في  اجلنس  جتليات    " املوسومة 
عندنا  األدبي   اخلطاب  في  تابو  اجلنس  أصبح  وملاذا  وكيف 
االسالمي  العربي  التراث  في  مباحاً  موضوعاً  كان  أن  بعد 
بدءاً من امرىء القيس ومروراً بأبي نؤاس واجلاحظ وألف ليلة 
وليلة ؟ فهل هذا التابو أمر مسـتورد ، أم كما يزعم الرقيب 
في عناد مغالط " ليس من ثوابتنا القومية وليس من تراثنا 
" وهل هذا التابو مرتبط بصعود الطبقة الوسـطى أم هو 
 )) منه  نعاني  الذي  السياسـي  للقمع  االجتماعي  الوجه 
1 ، تساءالت مشروعة، وباالخص عندما تبدر من املرأة ،ألن 
:السوسيولوجية-  باالبعاد  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبط  اجلنس 
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،املتحددة   اجلسدية   – التاريخية   – النفسية  السياسية- 
باالطر الثقافية ، وليس ذلك فحسب " بل أن التراث كانت له 
انتهاكات كبرى في مجال اجلنسانية مثل االستحواذ على 
والوالة  والوزراء  اخللفاء  قبل  من  واحتكارها  اجلنس  مصادر 
وحرماناً  بؤساً  تعيش  اجلماهير  كانت  حني  في   ، والقضاة 
بسلوك  قامت  اذا  ومعاقبة  ملراقبة  وتخضع  جنسيني، 
جنسي يتناقض مع األنظمة التي وضعتها السلطة ، هذا 
اخلروج  الفقه من  اجلنسانية مكن خطاب  االختالل بحقل 
ببديل منهجي قائم على التحرمي والتأثيم والتدنيس " 2 ، 
وذلك اللتقاء مصاحله – اي اخلطاب الفقهي – مع احلاكم او 

الطبقة احلاكمة اواملرجعية الدينية .
       ونقرأ لـ فضيلة الفاروق في صحيفة السياسة بتاريخ 
ببيروت  العبدلي  سجا  اجرتها  مقابلة  ،في   2012/  5/14
معها مايلي : هناك حيلة نفعت على مدى قرون جلعل هذة 
املرأة تصبح شريكة في التخلي عن حقوقها حني يواجهها 
اجملتمع بعبارة " هذا شرع اهلل ومخالفة الشرع كفر" . كل 
في مجتمعنا  عندنا  وألن   ، للشرع  تنسب  اجلائرة  القوانني 
يصل  كبيراً  أذىً  باملناقش  تلحق   )) قد   (( الشرع  مناقشة 
الى حد التكفير والقتل ، فأن املرأة تفضل ظلماًعلى ظلم ، 
وهذا الفعل ينشيء ثقافة ذكورية تعمل على طمس والغاء 
حقيقة كون املرأة كائنا انسانيا وأجتماعيا ،وفقدان التواصل 
بني املرأة والرجل ، هذا ليس سببه االختالف البيولوجي ، امنا 
بسبب االلتباس االبستمولوجي املتمركز في االيديولوجية 
تبريرية   ايديولوجية  عن  املنبثقة   ، القضيبية  املركزية 

تستند الى وهم ميتافيزيقي كما يقول تيري ايجلتون . 
الزوج  ،اغتصاب  الرواية  االغتصاب هو محور        أن فعل 
وبكراهية   ، والذل  واملهانة  باالضطهاد  ،وشعورها  لزوجته 
مدعوم   ، قسري  زواج  نتيجة   ، له  القيمة  وان   ، جسدها 
مبباركة االهل ، وعقد من ورق ، عبارة عن صك لعبوديتها له 
، ليشمل ذلك ايضاً اغتصاب الروح وتلويثها :    - وفي اليوم 
،ثم  ،ومزَق ثيابي   السابع ُجَن جنونه ،حاصرني في املطبخ 
طرحني أرضاً واخترقني بعضوه . لم يحاول أن يواجهني ،لم 
يحاول أن يفهم شيئاً من لغة جسدي ،أنهى العملية في 
دقائق ورمى بدم عذريتي مع ورق " الكلينكس " في الزبالة 

ص 8 الرواية .                                 
هنا تتكشـف انوثة في جسـد  مازال رهينة للقهر والعنف 
وقميصه   ، يومياً  ثمالً  ،يعود  زوج  قبل  من   ، واالسـتالب 
ملطخ بحمرة نسائية ، وثيابه الداخلية ملوثة مبنيه ، ولكي 

يضاعف اغتصابه لها كان يقوم مبضاجعتها من دبرها ) ص 
12 – 52 (  ، هذا كله يعيدها الى تعزيز رغبتها االولى أن 
تصبح صبياً ، ولكن باستحالة ذلك تتحول الى كائن الأنثى 
والذكر ، وتقع مابني احللم والوهم :             - كنُت صبياً 
القدمية  قسنطينة  أزقة  في  اخلاص  عامله  يخلق  مشوهاً، 
عقاقير  برائحة  تفوح  التي  الضَيقة  احلجرية  األزقة  تلك   ,
العطارة , تلك األزقة ، أزقتي أنا ، والتي كانت تشكل جزءاً 

من انطوائي ورفضي ملنطق الطبيعة  ص 15 الرواية .
الفاروق  بان فضيلة  يقول  أن  البعض  دفع  ما  وهذا          
برغبات  أواملبهرج  املشوه  األنثوي  اجلسـد  على  تركَز   "
 " ليست  بانها  االغتصاب  عملية  ويشبه   ،  3  ".. الذكورة 
سوى محاولة اعداد وجبة طعام ،بذوقية خاصة " ، ومبا انه 
الى  أن يتحول اجلسـد  اذا يجب   ، الفعل في املطبخ  قد مت 
وجبة طعام شهية ، ويخلص الى القول بان بطلة فضيلة 
الفاروق ماهي االعبارة عن " ديكور في الواجهة الشهرزادية 
" ،كــ شهرزاد نفسها ، و أولف كتاب " اكتشاف الشهوة 
" نتيجة غيضها من الذكر واملها من األنثى وأن الفاروق قد 
التغيير  الى  ناشدته  ، عـندما  للذكر  فشلت في خطابها 
في الرؤية واملوقف ، ولكن هذا البعض لم يتطرق الى جوهر 
الرؤية  أن  ؟ عليه  بينهما  وماهي اسباب فشلها   ، العالقة 

فضيلة الفاروق 
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لديهم لم تتجاوز  حدود جسـد شهريار- هم -  !
         في رواية " زينب والعرش " لـ فتحي غامن الصادرة عام 
1977 ، نعثر على مشاعر امرأة مغتصبة عند زينب االيوبي 
الشخصية احملورية ، وهي نفس املشاعر التي حتملها باني 
بطلة " اكتشاف الشهوة " ، تلتقي في الدالالت وتختلف 
في الفعل ،فـ زينب امرأة مختونة ، مبعنى انه قد قطع من 
جسـدها جزًء ، هذا القطع قد احدث تشويهاً في نفسيتها 
في  هنا  ومايعنينا  لديها،  اجلنسية  الوظيفة  في  ،وعطالً 
املرأة   " وأن    ، االغتصاب  مع  يتساوى  اخلتان  أن   ، دراستنا 
اليومي   االغتصاب  ويصبح   ،  4   " مخصية  امرأة  اخملتونة  
لزينب االيوبي من قبل نور الدين بهنس موازياً لالستسالم 
املطلق ، ثم ليتحول هذا االستسالم ) االنهزامية عند باني 
املوقف  بشاعة  ولزيادة   ، ، مخنوقة  مقاومة صامتة  الى   )
مثيرة  واخالقية  جسـدية  صفات  غامن  فتحي  يضفي   ،
بقبحها على نور الدين فهو : ضخم اجلثة ،بدين ،بطني نهم 
، بخيل ، ننت ، مقامر كبير ، يقبل الرشوة ، ويتمثل ذلك كله 
                          : في ليلة زفافها التي تكون مشابهة ليوم ختانها 
 " أخذها نور الدين الى حجرة دودو هامن التي اعدوها لليلة 
الدخلة ، وهجم عليها وقد أرقدت على السرير ،فأستسلمت 
له وهي حتدق في املصباح بسقف الغرفة وتذكرت العذاب 
الذي شعرت به وام اسماعيل جتري لها عملية اخلتان وظلت 
حتدق في السقف واملصباح ، ونور الدين يجثم على صدرها 
بأنفاسه  خنقها  وقد  فوقها  ويلهث  بجسدها  ويعبث 
بالشجاعة  غامض  بإحساس  الكابوس  هذا  تواجه  وهي 
والكبرياء واالحتقار حتى همد نور الدين وانزاح عنها وهي 
مازالت حتدق في السقف ، ولم تسمع مايقوله كانت عارية 
" وفي  – رواية زينب والعرش  ،واليهمها أن تستر جسـدها 
اسم نور الدين داللة رمزية دينية اطلقت بقصدية وتعمد 
رمزية  يناقض  وفكره  فعله  فدناءة   ، شخص  هكذا  على 

اسمه ،بل هو الظالم ) = املوت (  بالنسبة اليها .
       وتنقلب حياة باني الرتيبة ،اململة ، مرة ثانية -فاالولى 
، حني هربت من  يوم ماطر  – في صباح  زواجها  يوم  كانت 
هذا  وفي   ، الغير  الهروب  اجل  من  السوداوي  زوجها  مزاج 
رجل  وتنطلق مع  زوج  تهرب من  " أن  تدرك معنى  الصباح 
آخر ،معنى أن نقترب من بوابة اخليانة ونقرعه خلسة بقلب 
عالم  وندخل  رجل  عالم  في  نكون  أن  ومعنى   ، ثورة  يعلن 
رجل أخر ص 29 الرواية "  وهذا االنقالب يحدث بقبلة ، قبلة 
شفاه  مع  املتواطىء   ، الشبق  املطر   ، املطر  مباء  منقوعة 

إيس ، املطر الذي يحولها الى لبوءة شبقة ، وامرأة متبللة 
 ، الشهوة  فيها  تكتشف  التي  القبلة   ، واملطر  إيس  مباء 
انها  رغم  ،ولكن  متقدة  جمرة  الى  حتولها  إيس  فـقبلة 
                                                                             : قبلة زلزال ، جتعلنا نتساءل كما تساءلت  باني / الساردة 
- أِمَن املمكن أن أُشفى منها ، وهي التي جعلتني أكتشف 
الشهوة وأختار درب التجريب ص97 . وتصبح املغامرة رائدها، 
واحملاولة مرشدها ، وخوض اجملهول متعتها ، والتجربة دربها ، 
وبالتجربة يتكاثر العشاق ، وتتكاثر الَقبل لتكون لكل قبلة 
مذاقها اخلاص لها ، فقبلة شرف مطعمة بالتبغ والقهوة 
اكتشاف  مفتاح  فهي  إيس  قبلة  أما   ، ميتة  مود  وقبلة   ،

الشهوة .
اجل  من  يكون  قد  احياناً  اجلنس  في  االنغماس  أن          
النسيان ، ومن اجل معاقبة اجلسـد ،وذلك بتعهيره ، ففي 
فلة  نرى   ، حيدر  حيدر  لـ   " البحر  العشاب  وليمة   " رواية 
،واحتجاج  للنسيان  كوسيلة  اجلنس  الى  تلجأ  العنابية 
على الثورة اجلزائرية لعـدم مكافأة خدماتها التي قـدمتها 
جليـش  التحريراجلزائري ، ولقسوة ظروف احلياة والعـوز تلجأ 
الى املتاجرة بجسـدها ، ورغم سـوء وضعها ، فانها تسمح 
هذا  ورغم   ، ونقودها  جسـدها  باسـتغالل  الباهلي  ملهيار 
للجنس  ممارستها  في  احلميمية  طقوسها  لها  فان  كله 
االولى تطوقهم  الليلة  " بعد  به فانها   ونظريتها اخلاصة 
حتت  يهمدون  اذ  بتأن  دمهم  امتصاص  تبدأ  ثم  بخيوطها 
وليمة  رواية   247 ،ص  امللتهب  للبظر  االولى  الطعنة  تاثير 
العراقي  الشيوعي  الباهلي  مهيار  اما   ،  " البحر  العشاب 
اجلزائر  الى  العراق  جنوب  في  األهوار  منطقة  من  املهزوم 
 ، الشـبقة  فلة  احضان  في  نفسه  باغراق  قام  فانه    ،
في معاقبة  واكثر قسـوة  النسيان  في  تطرفاً  اكثر  يكون 
جسده عندما يقول : " اما وطني أنا فهذا البانسيون وهذا 
اجلسـد،ص 249 " يقصد جسد فلة بوعناب ، وهذة احلالة 
ولكن   ، بتعهير جسـدها  تقوم  باني عندما  بها  بذاتها متر 
 ، تعيشه  الذي  الوجودي  لوضعها  رفضها  الى  باالضافة 
لـ زواجها  ، واالهم رفضها  الذي حتمله  ورفضها جلسـدها 
الذي جعلها في وضع كهذا ، حيث حول حياتها الى فوضى 
 ، : " امرأة عصبية معَطلة احلواس  ، لتصبح  والى جحيم 
تتضايق من انوثتها املنتهكة ، من منظرها في املرآة ، من 
اخلوامت ، واالساور واالقراط ، وأصابع احلمرة، وحماالت الصدر 
، ومن الصدر نفسه ومن الشق الذي أحمله بني فخذي ص 

12 الرواية " .
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اجلسـد  هو  والقاريء  النص  بني  التي  العالقة  أن            
" ، وهذة  " اكتشاف    الشهوة  االنساني للمرأة في رواية 
فعل   ’ عبر  وتنبني  صيرورتها  تتشكل  أو  تتكون  العالقة 
متظهرات  حول  يدور  الذي  التخييلي  السرد  ألن   ، القراءة   ’
واستيهامات جسـد باني اليتحقق معناه اال بالقراءة ، وهي 
قراءة  بدون  الفهم  ،لذا  والنص  القاريء  بني  جدلية  عملية 
والتأويل بدون فهم ، والن " القراءة هي فهم ماقمنا بقراءته 
ملا مت التفكير فيه من  . هكذا تصبح القراءة بدورها تأويالً 
، هي البنية االساسية واملشتركة لكل  قبل . فالقراءة اذاً 
بنية  خالل  فمن   ، غادامير  يقول  كما   6  " املعنى  حتققات 
النص ذاتها ميكننا الوصول الى معرفة دور القاريء، بواسطة 
باعتبارالقراءة   ، والتأويل  القراءة  عبر  يتم  الذي  التحقق 
التصريح  النص  يودَ  ملا  السيميائي  التفعيل  هما  والتأويل 
استراتيجية  كـ  الثقافية  السياقات  ضمن   ، قوله  أو  به 
في  بارت  روالن  عنه  يقول  الذي  للقاريء  الدور  هذا   ، نصية 
، وليس  للنص  القاريء منتجاً  " جعل  / ز فـي    كتابه س 
بَعُد مسـتهلكا له " 7 ، أي اعطاءه دوراً اكثر فعالية لكي 

يشارك فعالً في االبداع ) = النص ( ويساهم فيه .
          بعد أن عرفنا أن املرجع احلقيقي للنص في اكتشاف 
النص محكومأً  ، عليه سيكون هذا  اجلسـد  الشهوة هو 
 ، السوسيولوجية   ، الوجودية  وحتوالته  اجلسـد  بتاريخية 
االقتصادية ،السياسية ، واالهم الرمزية ،  أما عالقة النص 
باجلسـد " فانها تكمن في البداية في ذلك التداخل اللساني 
والواقعي بني املنت واجلسد ، أي في العالقة التكوينية التي 
ينسجها اجلسد مع النص فيهبه كل معطياته اإلدراكية 
ومنبع  النص  اذا،موضوع  اجلسـد   . ومتخيالً  تخييلياً 
إلى  النص  يشد  إنه   . نفسه  اآلن  في  ومتلقيه  معطياته 
 ،  8  " تخييلياً  وينتجها  لها  يصغي  كي   ، الوجود  مسألة 
لذا الميكن فصل اجلسد عن النص عند تناولنا الي منهما ، 
وحتت أي ظرف كان ، فلقد أصبح اجلسد = النص وبالعكس 
للجسد بكل متظهراته  النص كم كان  خاضعاً  واظهار   ،
وانفتاحاته وانزياحاته ، مع تبني النص الشكاليات اجلسد 
-  أي اجلسد  ، ولكنه في اآلن ذاته يبني لنا النص  كم هو 
-  مقموع ، ومظهد ،ومسحوق ،ومهمش ، في داخل دائرة 
العقلية  في  املتجذرة  الفقهية  البطرياركية  الذكورة 
 ، " مسكن تخييلي للجسد  ، لذا فالنص هنا   احلاملة له 
فيه يتجسد ويحقق وجوده املتخيل " 9 ،ومن خالل معرفتنا 
يصبح  ،عندئذ  واجلسد  النص  بني  التي  العالقة  باوجهه 

وكيف   ، ايروتيكياً  النص  يصبح  كيف  معرفة  بامكاننا 
تصبح الكتابة ايروتيكية .

       ثم تاتي قبلة توفيق بسطاجني ، لتكنس كل القبل 
التي قبلها ،العائدة ملرحلة العماء الرمادي، انها قبلة تولد 
من الظالم وفيه ، وذلك بعد عودتهما من اخلارج الى شقتها 
الواقعة حتت شقته ، اول ايام عيد الفطر، وعند البحث عن 
مجاهل  اكتشاف  في  الشبقة  الرغبة  حتتويهما  النور  زر 
اللذة وعمقها لديهما، الرغبة املطعمة بنكهة قسنطينة 
في أن يفعال مالم يستطيعا أن يفعاله في النور/ املواجهة 
عندهما  املودعة  اخلطيئة  مع  متآمر  مرهف  وبصمت 
من  ينقذهما  أن  للنور  ميكن  كان  وقد  التوت  اوراق  تسقط 
خطيئتهما ، ولكنها العتمة ، التي دفعت توفيق الجتياح 
الشهوة  بئر  في  للسقوط  منها  بتواطيء  سريعاً  باني 
تكون  ،هنا  جسده  من  املنهمرة  اللذة  بسيول  واالغتسال 
االنغمار   / اجلنس  ممارسة   = اخلطيئة   = الظالم   = العتمة 
باملاء / التوحد مع املاء / املاء= احلياة ، ولكنها العتمة ايضاً 
واالنطالق   ، والعار  للخروج من معادلة احلشمة  تؤدي  التي 
" اجلنس بالعاطفة عنف منارسه على انفسنا  نحو بوابات 
" كما تقول مقولة باولو كويلو املكتشفة متاخرا من قبل 

باني واملؤمنة بصدقها :             
 - اغتسلت  في حمام توفيق كمن يغتسل من خطاياه حتى 
أنني اهتديُت  ، كنت واثقة حلظتها  الى امرأة اخرى  حتولُت 
قسنطينة  الى  ألعود  قراري  اتخذت  ثم   .... الطريق  الى 
                      . وأواجه العائلة بطالقي من )) مود (( ص 83 الرواية 
       ومن بني احلشمة والعار ، يكون طالقها من مود ، طالقها 
، ونظرات  بالهمهمة في قسنطينة  الذي سيكون مظلالً 
مطلقة،تعني   ": بها  التي ستالحق  واالستفهام  التساؤل 
أكثر من أي شيء آخر تخلصت من جدار عذريتها الذي كان 
امرأة  اجلدار  ذلك  بدون  امرأة   ، اخلطيئة  ممارسة  من  مينعها 
هنا    "  86 ص   . التحفظ  بعض  مع  عاهرة  أو   ، مستباحة 
تتحقق جدلية السؤال / اجلواب ، ضمن السياقات التأويلية 
نكون  عندما  باستمرار  مفتوحة  تأويالت  على  للحصول   ،
الى ماهية  املؤدية  الرواية  مطلعني على حثيثيات سرديات 
النص وصيرورته ، وفي هذة القراءة ، سابقاً والحقاً ، الميكننا 
بتر الوقائع عن حتوالتها السوسيو- رمزية ، في إضفاء املعنى 
، وفي استخالص الرؤية ، ولكن علينا اوال أن منيز بني طريقتني 
في فك رموز النص باعتباره جسداً ،وباعتبار  اجلسد نصاً ، 
وباعتبار اجلسـد هو الذي يكرس أو يثبت الهوية من خالل 
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وانفتاح  وتوسع  تنمية  على  والعمل   ، التفرد  خصوصية 
التفاعل  وبواسطة   ، العالم  ومع  االخرين  مع  الهوية  هذة 
تتشكل نظرة اآلخر ، في بناء اجلسـد ، بعيداً عن القوانني 
البسملي   : اجلنساني  بالنص  املتحكمة  الثالثة  الداللية 
هذة  اجلنساني  النص  جتاوز  لقد   ،  10 الرمزي   ، احلكائي   ،
كـ  الوسطى  القرون  في  تشكيلها  حلظة  منذ  القوانني  
 ، البعض  ميارسها  كان  التي  القوانني  جسدية،  مسلمات 
البعض الثري فقط ، النه ليس باستطاعة الفقراء ممارسة 
هكذا قوانني تتصف بكونها، خاصة ، محصورة ، معدودة : 
..والكثير  االدبي  العمل  بناء  " فتجربة اجلسد تساهم في 
من املفاهيم التي تؤسس التحليل التقني الوظيفي للنص 
جسـدي  مصدر  ذات  مقوالت  على  ترتكز  احلكائي  األدبي 
واضح ، كالرؤية واحلركة ، أو لها عالقة مباشرة به كالكالم 
ومكونات  اجلسد  حياة  بني  فصل  ..وكل  والزمن  والفضاء 

النص يغدو عسفاً " 11 . 
" على ثالث  " اكتشاف الشهوة            لقد كُتبت رواية 
مراحل ، االولى  الهذيانات / االوراق :    - كنِت تعيشني حالة 
غيبوبة كاملة ، لقد كتبِت هذة األوراق بني فترات متقطعة 
وهي  الغياب  بحالة  شعرت  كلما  عندي  تخفينها  وكنِت 

تقترب منك ،ص 106 .                                        
  اما الثانية فهي التي كتبتها بعد خروجها من الغيبوبة 
:                                                 - انشغلُت عنه برواية 
الشهوة  اكتشاف   " أسميتها  لي  ماحدث  كل  فيها  أروي 
املوبوءة  األزقة  في  الشهوة  يجد  أن  تعَود  قارئاً  ال ألصدم   "
ولكن كي أؤرَخ حلياة عشتها قد تستغني عنها الذاكرة إذا 
                                                   . ماشاءت اخمليلة أن نلعب مرة اخرى ،ص 130 
 أما الثالثة كتبت من قبل الساردة – الروائية ، يتناوب كل 
أن لم يكن معاً، وضع سارد قادر على  منهما مكان اآلخر، 
االشتراك في التمثيالت ، ووضع مؤلف واٍع لغاياته وتقنياته 

، قادر على التأشير على اخللل .
         كما قلنا ،أن جميع الشخصيات املتواجدة في االوراق 
توفيق  باستثناء   ، الهذيانات  خارج  باني  معها  تلتق  لم   ،
اذا من هذة الشخصيات   ، ابداً  باريس  تزر  ، ولم  بسطاجني 
؟ وهل لها شبيه خارج االوراق ؟ واذ وجد هل هي متطابقة 

؟ .... 
اليه  تتعرف  الذي  اللعوب  العشيق  الشاعر  إيس   نبدأ من 
من خالل ماري جارتها اللبنانية تقدمه لها مع حتذير بانه " 
نسواجني " كبير ألن املرأة بالنسبة له " خيمة مستباحة " 

، هو الذي يقسم النساء الى صنفني االول للمتعة والثاني 
فلسطيني  أصل  من  لبناني  شاعر  بانه  يتبني   ، للخدمة 
، يؤمن بالشعر كقضية انسانية  أغتيل باخلطا في بيروت 
، ولكنه اليؤمن بانسانية قضية املرأة بل يشارك في نظرة 
أنها  سوى  املرأة  الى  الينظرون  العرب  املثقفني  أغلب  إن   "
ثقب متعة ولذلك يناضلون من أجل احلرية اجلنسية أكثر 
مما يناضلون من أجل إخراج املرأة من واقعها املزري ، ص 61 
تقول  كما  متضاعفة  تكون  ماسأوية  ملفارقة  حقاً  انها   "
فضيلة الفاروق في احدى املقابالت عند  " املثقف السكير 
الذي يتباهى بإستهتاره وبإعتقاده أن كل الكاتبات عاهرات 

 12"
                    :  اما ماري جارة باني في باريس فهي بالنسبة  لــ 

 مود ليست أكثر من عاهرة . 
توفيق ، جارة لطيفة وعازفة بيانو من الطراز الرفيع .

الدين متمردة وطائشة وحتب  العم محيي  ، ماري مثل  لي 
الفن واحلياة . ص 57 .

هذا في االوراق ، اما خارجها فهي :  
عازفة بيانو لبنانية ، وُجدت في شقتها في باريس منتحرة 
.   أما مود زوجها ، فيتبني بان أسمه مولود بلعربي ، أعزب ، 
قتل في باريس من قبل فرنسيني عنصريني عام 1999 ، وهو 
التتذكره  الفعلي فهي  زوجها  اما   ، االربعني من عمره  في 
بالشرطة  التحق  مهندس   ، عَجاني  مهدي  انه   ، مطلقا 
السرية ،مات مقتوالً من قبل االرهابيني وهي معه ولكنها 
لم تصب باذى ،  ورغم عمق ورعب  " لعبة اخمليلة " ، يتبني 
مطلقة  االوراق  في  باني  وبان   ، توفيق  صديق  مهدي  بان 
وخارجها ارملة ، وفي تساءل باني : املتناقض ، الالمعقول 
، املليء باملفارقة ، جتعلنا امام حالة غريبة ، فعندما نقوم 
بفتح باب يغلق باب في اآلن ذاته ، وتبقى التكهنات سيدة 
املوقف ،وسيدة اللعبة ، وسيدة الرؤية :   كيف كنت أغادر 
الى عالم  وأتسلل عبر ممرات غيبوبة قدرية ألصل   ، واقعي 
في حياتي  أعرفهم  لم  أناس  إلى   ، أخرى  مدينة  الى   ، آخر 
لتلتقي  روحي  التي حتمل  تلك  قوة عجيبة  أية   ، السابقة 
ذلك  بكل  األخرى  احلياة  لفيف  في  وتعيش  أخرى  بأرواح 

االنسجام ، ص 112 .  
ومن بني متاهة األسئلة هذة ، تبرز اخملَيلة املاكرة التي تنسج 
 ، الذاكرة  تصنع  مخَيلة   ، ماقرأت  أرشيف  من  قصة  لها 
ولكنها وهمية  ، مزيفة ، ويظل مهدي خارج ابواب الذاكرة 
احلقيقية واملزيفة ، خارج ذاكرة البطلة – الساردة  ولكنه 
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مع   " ألن قصتها  مرئية،  غير  داخل جسـدها جمرة  يبقى 
مهدي فيها الكثير من احلشمة واحلياء ، واالسرار املمنوعة 
من البوح ، قصة حب عادية ونقية انتهت بالزواج، ص 129  
.   ولكن مامعنى أن يترك لها مهدي مظروفاً مع والدته ، 
؟! كان فيه  ، وملاذا ذلك  اذا حدث له شيء  وأن تعطيه لها 
صورة ملهدي وتوفيق معاً ،ورسالة عبارة عن قصيدة غزلية 

موجهة لها من توفيق بسطاجني :
 كوني طليقة كالغزالة ،                                                                                     
كوني فوق كل الرجال ‘                                                                                    
حرري حناء ظفائرك  ،                                                                                    
                                                                                                  ‘ أريدك لي 
ياجنمة سرقت نور قلبي ،                                                                                 
الشك أن اللعبة استهوتك ،                                                                                 
لكني لن أكون بعيداً                                                                                         
إن ...                                                                                                        
أردتني ... ص 131، 133 "                                                               

 هل األمر هنا يحتاج الى تفسير أو تعليل ، ال، الننا سنعود 
تلقائياً الى جدلية السؤال / اجلواب ، اجلدلية التي ستفتح 
امامنا تأويالت جمة  الحصر لها ، في رؤيتنا تلك ،وفي رؤية 
عائلة باني املتكونة من : االم –االخت شاهي و االب - الياس 
، اللذان يجعالن عالقتها مع االخرين دائماُ مبتورة ، ناقصة ، 
لتكون لعبة غير مكتملة ، لعبة الظهور واالختفاء ، لعبة 

االيقاع والهروب 
صورهم  على  السرية  العادة  وممارسة  االشتهاء  لدرجة   ،  
املتخيلة:  رمبا فعلت ذلك انتقاماً من والدي وأخي إلياس ، 
هما اللذان ال يزاالن قابعني في داخلي ولم يختفيا أبداً من 

مبنى اخلوف الذي شيداه في قلبي ، ص 13 .   
هنا تضعنا الروائية امام رمزية أسم إلياس في جعله ميثل 
وخيبات  انكسارات  كل  وميثل   ، والقنوط  والالمل  اَليأُس 
وهزائم وتخلف الرجل الشرقي احلامل للعقلية اجلاهلية ، 
التمرد  يولد  ، هذا كله  العالم  ،وجتاه  املرأة  ، وجتاه  ذاته  جتاه 
لي  لم يسمح    : التحدي  ويولد   ، الساردة   – البطلة  عند 
مبواصلة الكالم ، صفعني حتى وقعُت أرضاً ، ثم امسكني 

من شعري وراح يزمجر:  
أمامه  وستركعني   ، فرصة  أقرب  في  اليه  ستعودين   -  
                                                                                                  .  "  87 ص   ، متوتي  حتى  معه  وستعيشني   ، كلبة  مثل 

أما الداللة الرمزية لالب - الشرطي ، فهو ميثل السلطة 
– القامعة في اجملتمع لكل ماهو انساني ، بل ميثل  الهيمنة 

الذكورية القضيبية التي تلغي االنثى لتعمل على حتويلها 
الى ثقب شهوة ، وخاصة في حالة امها التي تعاشر هذة 

اآللة القامعة املدمرة : 
 - لي فضول أن أعرف كيف أجنبت والدتي هذا الكم الهائل 
من البنات ، كيف تطيق الشرطي وهو يضاجعها بقسوته 

.ص 54 . 
      هنالك محور مهم ليس من املمكن جتاوزه ، في رواية 
اكتشاف الشهوة لـ فضيلة الفاروق، وهذا احملور قد عثرت 
 " روايتها  في  مستغامني  احالم  الروائية  عند  ايضا  عليه 
، لوثة الميكن  املدن  " ، هو استفحال عشـق  ذاكرة اجلسد 
 ، حلولية  بصوفية  معهم  متوحدة  النها   ، منها  اخلالص 
مدينة قسنطينة حتكي اشياء كثيرة عبر اناسها وتاريخها 
وجغرافيتها وجسورها املعلقة ، قسنطينة مدينة تسكن 

االخرين ،واآلخرون مسكونون  بها :
الضيقة  تختبىءاألزقَة  الواسعة  شـوارعها  خلف  أَن   
التي تسرق  والَلذة   ، ، وقصص احلب غير الشرعية  امللتوية 
تنام   ، الوقور  السوداء  مالءتها  ..وحتت  باب  خلف  عجل 

الرغبة املكبوتة من قرون 13 . 
    أن املدن ..كالنساء، فـ باني في رواية " اكتشاف الشهوة 
" وحياة في رواية " ذاكرة اجلسد " ، هن كاملدن  " لم تكوني 
امرأة .. كنت مدينة ص 141 ذاكرة اجلسد " ، مدينة تتماهى 
لتكون مساوية للذات  االنسانية ، كاملرأة  بل كاألنثى   " لن 
تفهم متى حتب ، ومتى تكره ،متى حتزن ، ومتى تفرح ، متى 
حتميك ومتى تخونك ، متى تكون معك ومتى تكون ضدك 
، ومع هذا ستعرف مسبقاً أن األمر حني يتعلق باحلب فلن 

تشفق عليك أبداً ،ص 98 . 
   انها مدينة تتميز بانفتاح جسدها وشبقيتها املكبوتة 
: " الهرة  ، في افعالها وتصرفاتها وفي تفاعلها مع ذاتها 
)) عقيق ((  تتشمس في السطح املقابل ، وحتت السطح 
نوافذ  واألغطية ككل  الثياب  نافذة تتكدس عليها  بقليل 
املكبوت  والشبق  االكتظاظ  روائح  صباحاً  تبصق  املدينة 

واجلرائم اجلنسية ، ص 94 .
 فان املدينة التي عاشتها باني / الساردة كتجربة تقودنا الى 
نقطة مهمة في الكونية – االنثروبولوجية ، فهي اداة فعالة 
، ولكن يصعب استعمالها . ألن مثل هذة املدينة تتيح لها 
وأن هذة   ، اخمليلة  الزمني من خالل صور  التداخل  استعادة 
املدينة تعمل على صياغة انسانها :   - كل شيء في هذة 
املدينة يتحَول إلى سؤال ، ولكن سؤالها األكبر هي من تكون 
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؟وملاذا تاخذ األشكال كلها واألدوار كلها ؟  من يفهم هذة 
املدينة ؟                                                                                     من 

يفهم حرميها الظالم واملظلم ؟ ص 101 .
 وهذا التداخل مابني البطلة وقسنطينة نحس به يتعمق 
عـند مستغامني ، بحيث تختلط الرؤية والسرد لدي القاريء 
، ويبحث مستفهما عن الذي يخاطبه السارد ، اهي املرأة ام 
املدينة ؟ : يامرأة كساها حنيني جنوناً ، وإذا بها تأخذ تدريجياً 
، مالمح مدينة وتضاريس امرأة .   ياقسطنطينية األثواب ..                                                                                    
 . واألحباب  واألحزان  واألفراح   .. احلب  ياقسنطينية 
                                                                                     .. قسنطينة  ذي  هاهي  ؟.   اآلن  تكونني  أين  أجيبي 
باردة االطراف واالقدام . محمومة الشفاه ، مجنونة االطوار 
.هاهي ذي .. كم تشبهينها اليوم ايضاً .. لو تدرين ، ص 13 
ذاكرة اجلسد .                                                                     ولكن 
رغم ذلك فهي " املدينة ..القاتلة ص 133  ذاكرة اجلسد " 
" كيف نحب مدينة قاتلة ، ص 124  ، حيث جتعلنا الندري 

الروية " .      
تقنيات تشتغل عليها  ، هنالك  النسائي  السرد        في 
، وهذة التقنيات تعتمد على املعاني التي تستند  الروائية 
على وظيفة الشفرات السوسيو- ثقافية التي تخص املرأة 
وهذا  التاريخانية،  الرؤية  وعلى  امليتافيزيقي  املورث  وعلى 
النصي  اجلسد  مابني   " العالقة  في  بعمق  واضحاً  يظهر 
املرأة  يجعل   ، مشفرة   ، محبوكة  عالقة  األنثوي  واجلسد 
أو  التوصل  فالرواية   ،  14  " وامنوذجاً   ، ولغًة   ، وفاعالً   ، فعالً 
وتصيغها  تشكلها  ولكنها   ، ببساطة  الهذيانات  تنقل 
وتنمذجها ، ألن اخمليلة التي تنتج الذاكرة الثقافية تُنتج من 
خالل االشياء ، والصور ، والتماثالت ، باالستناد الى الوقائع 

اليومية .   
اهلوامش واالحاالت :

h t t p : / / a b d o u s i m 7 5 2 9 . a r a b b l o g s . c o m / a r -
- chive/2009/5/87501.html1

 ، سوسيوثقافية  قراءة   " العسل  برهان   " رواية   – غامن  أسامة   –  2
جريدة االديب الثقافية ، بغداد ،العدد190 في 2011/12/14 .

في  احملظور  اجلسد  جماليات  شهريار:  زئبق   – محمود  ابراهيم   -3
الرواية العربية ، ضمن كتاب   " جماليات الرواية العربية " مجموعة 

مولفني ، دار الينابيع ، دمشق 2009 ،ص 97 . وكل االشارات في املنت 

حتيل الى هذة الطبعة .

4 – جورج طرابيشي – رمزية املرأة  في الرواية العربية- دار الطليعة 

للطباعة والنشر ،بيروت  1981 ،ص 153 ، وكل االشارات في املنت حتيل 

الى هذة الطبعة .

5 – حيدر حيدر – وليمة العشاب البحر – دار ورد ، دمشق ، ط7 2000 
. كل االشارات في املنت حتيل الى هذة الطبعة .

6 – عبد اهلل برميي – السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج 
غادامير وبول ريكور – اصدارات دائرة الثقافة واالعالم .الشارقة ،2010 

،ص 135 .

7 – جيرار جينيت – خطاب احلكاية : بحث في املنهج – ت :محمد 
معتصم – عبد اجلليل األزدي – عمر حلي – اجمللس االعلى للثقافة ، 

القاهرة ، ط2 1997 ، ص 281 .

8 – فريد الزاهي – النص واجلسد والتأويل – دار افريقيا الشرق ، الدار 
البيضاء ، 2004 ، ص 19 .

9 – م.ن  ص 25 .
10 – يحدد عبدالكرمي اخلطيبي ثالثة قوانني داللية تتحكم بالنصوص 

اجلنسانية ) الروض العاطر في نزهة اخلاطر ( للشيخ محمد النفزاوي 

وهي القانون احلمدلي ، القانون احلكائي ، القانون الرمزي ، في كتابه 

االسم العربي اجلريح .

11 –  فريد الزاهي -  م . ن ص 34 .

12 – الروائية مها احلسن حتاور فضيلة الفاروق          

 htt:// fadhilaelfarouk.com/elfarouk/?p=417     
13 – أحالم مستغامني – ذاكرة اجلسد – منشورات احالم مستغامني 

الى  حتيل  املنت  في  االشارات  كل   . ص315   ،  2003، بيروت   ،  18 ،ط 

هذةالطبعة . 

14 – االخضر بن السائح- لذة السرد النسائي – مجلة نزوى ، العدد 

64 في 20 /10 / 2010 .

*فضيلة الفاروق- اكتشاف الشهوة – رياض الريس للكتب والنشر، 
بيروت ،ط2 ، حزيران /        . 2006
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خطاب علم النفس في النقد االدبي الدراسات الفكرية والنقدية 

يضم كتاب )خطاب علم النفس في النقد األدبي العربي الحديث(، للدكتور عبد العزيز جسوس – باستثناء 
المقدمة و الخالصات – خمسة فصول أساس، تمحور أولها حول خطاب علم النفس في دراسات الباحثين 
العرب المحدثين، ويتفرع إلى خمسة محاو، كان أولها عبارة عن تمهيد، أشار من خالله المؤلف إلى 

الخطوات الواجب اتباعها قصد اإللمام بهذا الخطاب في النقد األدبي العربي الحديث.
السيد  الخطاب، هم :  المؤلف بتحديد خمسة باحثين محدثين ممن اهتموا بهذا  وحتى يتحقق ذلك، قام 
قطب وعز الدين إسماعيل ومحمد خلف اهلل أحمد وأحمد كمال زكي  وعبد العزيز الدسوقي، وقد تم وضع 
خطاطة عامة تناولت خصوصية كل واحد منهما على حدة أثناء حديثه عن هذا الخطاب، تم الخروج بناء 
عليها بمجموعة من االستنتاجات األولية،  تشير في مجملها إلى أن هذه الخطاطة تجمع بين فئتين من 
الباحثين، أوالهما ناقدين متخصصين في هذا الخطاب هما عز الدين إسماعيل ومحمد خلف اهلل، وثانيهما 
مؤرخين للنقد األدبي العربي الحديث، مع تفاوت عالقتهما بهذا الخطاب، ثم إن هذه الدراسات قد صدرت 

العربي  األدبي  النقد  يف  النفس  علم  خطاب  كتاب:  يف  قراءة 
احلديث للدكتور عبد العزيز جسوس

عبد احلكيم املرابط   
باحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش
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في فترات زمنية متباعدة تتراوح بني سنتي  1947 و1977 
يتفاوت  هؤالء  قبل  من  النفس  علم  التأريخ خلطاب  إن  ثم 
حسب املوقع الذي يحتله التأريخ ضمن دراساتهم ، ثم إن 
فإن  واحد  لشيء  تاريخها  من  الرغم  على  الدراسات  هذه 
هذا  عالقة  عن  يكشف  مما  تختلف،  عليه  اصطالحاتها 

الباحث أو ذاك بهذا اخلطاب. 
أما احملور اُلثاني من هذا الفصل، فيتعلق مببررات خطاب علم 
النفس، حيت يالحظ املؤلف أن أعمال هؤالء الدارسني من 
العربي على خطاب علم  األدبي  النقد  انفتاح  تبريرها  باب 
الدراسة  إن  ثم  بالنفس،  األدب  ارتباط  على  تؤكد  النفس، 
النفسية لألدب ليست وليدة العصر احلديث بل تؤول إلى 
اليونان وبخاصة أرسطو وإلى النقاد العرب القدامى، وفي 
اجملال،  هذا  في  رائدا  احمد  اهلل  خلف  اعتبار  مت  اإلطار  هذا 
دراسته  من  األول  الفصل  من  جزءا  بتخصيصه  وذلك 
النفسية  الدراسة  في  القدامى  العرب  النقاد  إلسهامات 
بحث  في  النفسي  للمنزع  منها  الرابع  الفصل  ثم  لألدب، 

أسرار البالغة. 
وفي السياق ذاته، متت اإلشارة إلى السيد قطب الذي ميز 
األدب،  لدراسة  النفسية  للنزعة  تأريخه  في  طورين  بني 
األدب  فهم  في  النفسية  املالحظة  تدخل  طور  أولهما: 
ونقده وهي قدمية  متتد من صدر اإلسالم إلى أن وصلت على 
يد عبد القاهر اجلرجاني إلى قواعد ونظريات، وثانيهما: طور 
استخدام علم النفس لفهم األدب ونقده وهو مستحدث 

ومستمد من الغرب. 
أما عز الدين إسماعيل فقد ميز بدوره بني طورين في مجال 
بني  العالقة  رصد  طور  أولهما:  لألدب،  النفسية  الدارسة 
طور  وثانيهما:  األدب،  وجود  قدم  قدمي  وهو  واألدب  النفس 
حديث  وهو  النفس،  علم  معطيات  ضوء  في  األدب  دراسة 
بالغرب  احتكاكه  بعد  العربية  العلمية  بالنهضة  ارتبط 
وفي هذا السياق كذلك مت إيراد رأي أحمد كمال زكي الذي 

يرجع اإلرهاصات األولى للتحليل النفسي للقدم.
و بناء على ما تقدم، يسجل املؤلف مجموعة من املالحظات 
التي تشير في مجملها إلى أنه على الرغم من متييز سيد 
الدراسة  قطب وعز الدين إسماعيل بني طورين في مجال 
النفسية، والتي تفيد أن الدراسة النفسية احلديثة لألدب 
ال تختلف عن نظيرتها القدمية في النوع وإمنا في الضبط 
النفسية  الدراسة  أن  حني  في  االستقصاء  وفي  املنهجي 
النفس  علم  ملفاهيم  انتشار  هو  احلديث،  النقد  في  لألدب 
دراسة  في  ومناهجهما  ونظرياتهما  النفسي  والتحليل 

األدب. 
على  الشرعية  إطفاء  هو  الباحثني  هؤالء  محرك  إن  ثم 
عن  بالبحث  احلديث  العصر  في  لألدب  النفسية  الدراسة 
اجلذور القدمية لهذه الدراسة، إال أن املؤلف يقف موقفا آخر، 
كحركة  تنمو  ال  النقد  وضمنها  الفكرية  التيارات  أن  هو 
فكرية مفصولة عن شروطها االجتماعية، ذاهبا في الوقت 
نفسه إلى أن ظهور علم النفس في النقد األدبي العربي 
بفكرها  الوسطى  الطبقة  بروز  على  ينفصل  ال  احلديث 

اللبرالي.
ومن مبررات خطاب علم النفس كذلك، مت عرض مجموعة 
على  اإلنفتاح  قبيل  من  احلديثة،  الثقافية  التحوالت  من 
الطالبية،  والبعثات  احلديثة،  العربية  والنهضة  الغرب 
وتأسيس اجلامعة املصرية، مما يستشف منه تفاعل العالم 
العربي مع الغرب، لكن هذا التفاعل أيضا ليس هو السبب 
العربي  األدبي  النقد  في  النفسي  اإلجتاه  بروز  في  الوحيد 

خطاب علم النفس في النقد االدبي الدراسات الفكرية والنقدية 
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احلديث، بل إن "ظهور الطبقة الوسطى التي تبنت الفكر 
اللبرالي و النزوع الذاتي في األدب والنقد"، هو الذي كان له 
احلديثة،  العربية  النهضة  تباشير  بلورة  في  احلاسم  الدور 

ومن ضمنها خطاب علم النفس. 
النقد  في  اخلطاب  هذا  رواد  أن  إلى  كذلك  املؤلف  ويشير 
األدبي العربي احلديث قد آستعرضوا معالم النقد النفسي 
في أوربا ضمن دراساتهم، إال أنهم لم مييزوا بني علم النفس 
كان  التي  النفسية  اإلجتاهات  بني  وال  النفسي،  والتحليل 

لها أثر في النقاد النفسانيني العرب. 
وباإلنتقال إلى احملور الثالث الذي يتعلق بنشأة خطاب علم 
في  الباحثني  بني  احلاصل  للخالف  املؤلف  يعرض  النفس، 
ذاك،  أو  الناقد  لهذا  اخلطاب  لهذا  األولى  اإلنطالقة  نسبة 
واملتراوحة بني طه حسني بالنسبة لسيد قطب وعز الدين 
إسماعيل ومحمد خلف اهلل. وبني العقاد بالنسبة ألحمد 
كمال زكي. وبني عبد الرحمان شكري بالنسبة لعبد العزيز 
عقد  من  أول  حول  الدائر  النقاش  هذا  أن  إال  الدسوقي. 
نظر  في  قيمة  له  ليست  واألدب،  النفس  علم  بني  الصلة 
املؤلف وال يدل على عبقرية هذا الناقد أو ذاك، مؤكدا من 
الوسطى  الطبقة  ببروز  اجتماعيا،  "املرحلة  على  جديد 
شعارات  ,بتبني  وسياسيا  اللبرالي  الفكر  بتبني  وفكريا، 
اإلنتاج  الذاتي في  اإلجتاه  بتبني  وأدبيا  والدميقراطية،  احلرية 
األدبي واملمارسة النقدية ,وبالتالي فإن الدراسة النفسية 
والسياسية  والفكرية  اإلجتماعية  بالتحوالت  مرتبطة 
 ،"1919 ثورة  جددتها  والتي  مصر  عرفتها  التي  واألدبية 
النقد  في  النفس  علم  أن خطاب  "إلى  األخير  في  ليخص 
وثقافية  فكرية  في شروط  نشأ  قد  احلديث  العربي  األدبي 
مرتبطة ببروز الطبقة الوسطى وأن الرواد األوائل للدراسة 
داخل  النفس  صورة  بني  يتأرجحون  كانوا  لألدب  النفسية 
الظواهر  دراسة  في  نفسية  مفاهيم  توظيف  وبني  األدب 

والشخصيات األدبية" .
علم  خطاب  بتاريخ  فيتعلق  الرابع،  احملور  بخصوص  أما 
اإلختالف  على  املؤلف  يطلعنا  كذلك  خالله  ومن  النفس، 
اهتم  التي  الزمنية  احلقبة  شأن  في  الباحثني  بني  احلاصل 

بها كل باحث على حدة في تأريخه. 
وبناء على ترسمة وضعها املؤلف، أكد أنه سيتوقف على 
غرارها عند النقاد املذكورين فيها  من أجل مناقشة املوقع 
الذي ميثله كل ناقد بالنسبة لهذا الباحث أو ذاك في تأريخه 
والتيار الذي ميثله، وبذلك يستشف املؤلف أن الباحثني يكاد 

تاريخ االستفادة من  يجمعون على أهمية طه حسني في 
إلى  املؤلف  برجوع  ولكن  األدب.  دراسة  في  النفس  علم 
كتابات طه حسني عينها يجده ال يتبنى الدراسة النفسية 
لألدب بقدر ما يدعو إلى اإلستفادة من مختلف العلوم في 
دراسة األدب. وبعد استعراض مجموعة من النصوص التي 
املؤلف  يخلص  اخلطاب،  هذا  من  حسني  طه  موقف  تثبت 
إلى أن طه حسني رغم موقفه املتذبذب واملتأرجح في قبول 
يعتبر  فإنه  األدب،  دراسة  في  اخلطاب  هذا  من  اإلستفادة 

ضمن مرحلة اإلرهاصات في تاريخ خطاب علم النفس. 
يجمعون  الباحثني  هؤالء  أن  كذلك  املؤلف  يستشف  كما 
على أهمية أقطاب مدرسة الديوان في بلورة هذا اخلطاب، 
أهمية في تصورهم وخصوصا في  أكثر  املازني  يعد  حيت 
)حصاد الهشيم(، التي يفسر  دراسته عن ابن الرومي في 
التي  النفسية  باألزمة  شعره  في  الهجاء  شيوع  فيها 
بشار  عن  دراسته  وفي  له،  معاصريه  واستفزاز  يعيشها 
التي استنبت من خاللها قضية نفسية عنده وهي عقدة 
النقص والبحث عن التعويض وهي الفكرة التي بنا عليها 
)أدلر( - حسب املؤلف- تصوره عن الشخصية مما يعني أن 

خطاب علم النفس في النقد االدبي الدراسات الفكرية والنقدية 

سيد قطب 
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املازني قد استفاد من أدلر في حتليل شخصية بشار، لكن 
املؤلف يستبعد ذلك لسببني، أحدهما عدم إشارة املازني له 

إطالقا، والثاني شيوع تلك الفكرة عند القدامى. 
هؤالء  من  أحد  ال  أن  املؤلف  يشير  املازني،  إلى  باإلضافة 
الباحثني مياري في أهمية العقاد ضمن خطاب علم النفس 
في النقد األدبي العربي احلديث، وما من دراسة  من دراساته 
عن الشخصيات األدبية والدينية إال وتستند إلى مفاهيم 
العقاد  عالقة  في  طورين  بني  املؤلف  ميز  وقد  نفسية. 
بخطاب علم النفس، األولى: متثلها دراسته عن ابن الرومي 
"ابن الرومي حياته من شعره" التي يبلغ ربط األدب بالنفس 
أبي  عن  دراسته  متثله  الثاني:  والطور  العقاد،  عند  ذروته 
النفسي  التحليل  مفاهيم  بعض  فيها  تبنى  التي  نواس 

والتي أرجأ املؤلف احلديث عنها إلى فصل قادم. 
على  املؤلف  يؤكد  الديوان،  مدرسة  أقطاب  إلى  باإلضافة 
أهمية أمني اخلولي في تاريخ خطب علم النفس في النقد 
أما  الثاني،  الفصل  إلى  عنه  احلديث  مؤجال  العربي،  األدبي 
العزيز الدسوقي  الرغم من كون عبد  السيد قطب فعلى 
يعتبره  من دعائم النقد النفسي العربي احلديث فإن املؤلف 
قطب  سيد  أن  من  اآلخرين  الباحثني  باقي  مذهب  يذهب 
يتردد في اإلقبال على توظيف هذا العلم في النقد األدبي 
)كتب  كتابيه  من  خاصة  الشواهد  من  مجموعة  وبإفراد 
وشخصيات( و)النقد األدبي أصوله ومناهجه(، يتضح أنه 

"ممن يقترحون االستفادة من علم النفس في النقد األدبي 
دون تبنيه كاختيار وحيد" .

خلف  محمد  األستاذ  عند  ليتوقف  املؤلف  ميضي  وهكذا، 
مستعرضا  اخلطاب"  هذا  تاريخ  في  "مرحلة  فيعتبره  اهلل، 
في هذا النطاق سيرته املتعلقة بالدراسة النفسية لألدب 
املستقاة من متهيد كتابه )من الوجهة النفسية في دراسة 
الفصل  إلى  بتفصيل  عنه  احلديث  ومرجئا  ونقده(،  األدب 
الثاني, ليشير بإيجاز في نهاية هذا احملور إلى باحثني آخرين 
كانت لهم أهمية كبيرة في تاريخ هذا اخلطاب وهم محمد 
اللذين  القادر مع عبد احلميد حسني  النويهي وحامد عبد 
نفسها  الفترة  في  وتالهما  األربعينات،  أواخر  في  ظهرا 
الباحث املتخصص الدكتور مصطفى سويف، ثم الدكتور 
الفترة  في  اخلطاب  هذا  حلقات  آخر  إسماعيل  الدين  عز 

احملددة لهذه الدراسة. 
الفصل،  هذا  من  واألخير  اخلامس  للمحور  بالنسبة  أما 
فيتعلق مبراحل علم النفس وتياراته، ففيما يخص املراحل 
اهتم  قد  السابقني  الباحثني  من  أحد  ال  أنه  املؤلف  يشير 
بتحديد املراحل التي قطعها خطاب علم النفس في النقد 
األدبي العربي احلديث، وبعد متابعته ألعمال رواد هذا اخلطاب 
- على حد قوله – استطاع التمييز بني ثالث مراحل أساس 
هي: مرحلة اإلرهاصات املمتدة من بداية العقد الثاني إلى 
حدود 1930 ثم مرحلة التأسيس ومتتد من 1930 إلى حوالي 
1950 ثم مرحلة النضج ومتتد من حوالي 1950 إلى 1963) 

السنة احملددة لهذا العمل(.
أنه  إلى  املؤلف يشير كذلك  فإن  التيارات،  أما فيما يخص 
املؤلف  اهتم بتحديدها. لكن مبتابعة  الباحثني  ال أحد من 
ألعمال الرواد من هذا اخلطاب مييز بني ثالث تيارات أساسية 
لألدب،  النفسي  التحليل  وتيار  النفسي,  النقد  تيار  هي: 

وتيار علم النفس األدبي. 
هذا فيما يتعلق بالفصل األول, أما الفصل الثاني، فيتمحور 
محاور  ثالثة  إلى  يتفرع  الذي  النفسي  النقد  تيار  حول 
أساس، كان أولها عبارة عن متهيد أشار من خالله، إلى أن 
هذا  عن  باحلديث  البداية   سوغ  الذي  هو  الهيمنة  قانون 
كما  األدبي,  النقد  في  احلكم  إصدار  بأهمية  املتميز  التيار 
خلف  محمد  األستاذ  وعند  اخلولي  أمني  عند  ذلك  يتضح 
القادر وبوضع معايير للنقد  اهلل وعند األستاذ حامد عبد 
 ( األدبي كما هو األمر عند عبد احلميد حسن في دراسته 
األصول النفسية لألدب(، كما متيز أيضا بتبني علم النفس 
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الوعي. الذي تتجلى بعض مفاهيمه في دراسات رواد هذا 
اإلجتاه. 

إلى شرعية  بالدعوة  الثاني، فيتعلق  أما فيما يخص احملور 
عند  جلي  بشكل  تتضح  والتي  لألدب،  النفسية  الدراسة 
. فبالنسبة ألمني  كل من أمني اخلولي ومحمد خلف اهلل 
الدراسة  أن عمله في مجال  إلى  املؤلف يشير  اخلولي جند 
األدبية يتميز بدعوتني أساسيتني: أوالهما هي الدعوة إلى 
اإلقليمية في األدب، وثانيهما هي الدعوة إلى اإلستفادة من 
علم النفس لتجديد دراسة األدب والبالغة والتفسير التي 
تبلورت على - على حد تعبير املؤلف - في دراساته التي من 
والتفسير  والبالغة  النحو  )مناهج جتديد في  أبرزها كتابه 
واألدب( والتي تتجسد من خاللها "دعوة اخلولي إلى إضفاء 
الشرعية على الدراسة النفسية لألدب سواء بتأكيد أهمية 
اآلداب في حياة األمم أم بدور األدب في النهضة اإلجتماعية 
ونقادا  املتأدبني منتجني  النفس في ثقافة  بأهمية علم  أم 
يالحظ  وهكذا   ،" املنحط  على  والقضاء  اجلديد  لتأسيس 
(، الذي يقوم على  ) املنهج األدبي  املؤلف أن اخلولي يقترح 
منهجني، خارجي ثم داخلي، وضمن املنهج الداخلي يقترح 

أوال وصل األديب بأدبه ثم النظرة إلى أدب األديب جملة. 

وقد أشار كذالك املؤلف من ضمن ما أشار إليه أن اخلولي 
وذلك  القرآن  املنهج في تفسير  يقترح كذلك تطبيق هذا 

بعد تشذيبه شيئا ما. 
بداية  في  املؤلف  فيعرض  اهلل,  خلف  حملمد  بالنسبة  أما 
حديثه عنه على نقطة آلتقائه مع أمني اخلولي واملتجلية 
أثرا  باعتباره  القرآن  دراسة  هما:  جوهريتني  مسألتني  في 
األكثر وضوحا  لألدب  النفسية  الدراسة  إلى  والدعوة  أدبيا 
وتأثيرا في األجيال الالحقة وذلك بالبحث عن جذور الدراسة 
النفسية لألدب في التراث النقدي العربي القدمي، ثم ربط 
وبعمدة  األوربي  النقدي  بالتراث  لألدب  النفسية  الدراسة 
األدب والنقد العربيني )د طه حسني(، ثم تأكيده على الطابع 
النفسي لألدب وتأكيده على ضرورة توفر الناقد على ثقافة 
األدبية من  الظاهرة  موسوعية متكنه من استجالء غوص 
ضمنها ثقافة الناقد العلمية القائمة على علم النفس. 

ويالحظ املؤلف أن خلف اهلل لم يتنب اجتاها نفسيا معينا 
ونقده(،  األدب  دراسة  النفسية في  )الوجهة  إلى  يدعو  بل 
لكنه مييل إلى علم النفس الوعي الذي يطعمه مبعطيات 
من التحليل النفسي وعلم النفس التجريبي، وعلى الرغم 
من دفاعه عن اإلجتاه النفسي في دراسة األدب، فإنه ال يلغي 

اإلستفادة من العلوم اإلنسانية األخرى في دراسة األدب. 
هذا، ويشير املؤلف إلى أن إحساس خلف اهلل بغياب النماذج 
اجلانب  دراسة في هذا  إصدار  إلى  دفعه  التطبيقية عنده، 
حتت عنوان )دراسات في األدب اإلسالمي(، تناول من خاللها 
املوضوع  بتحليل  نعته  واحد  منهج  وفق  شخصيات  عدة 
في  باهتا  يبدو  الذي  التحليل  هذا  نفسيا،  تاريخيا  حتليال 
بعضها، وقد توقف املؤلف عند منوذجني من هذه الدراسة 
هما الغزالي والنزوع العقلي، كما يتجلى في كتاب )املنقذ 
من الضالل (، وذلك في ضوء نظرية التحليل النفسي )األنا، 
األنا األعلى، الهو ( التي أوقعته في حتليل الشخصية بدل 
وسيكولوجية  اجلرجاني  القاهر  عبد  ثم  النصوص،  حتليل 

التأثير األدبي من خالل كتاب )أسرار البالغة (. 
أما فيما يخص احملور الثالث، فيتعلق بوضع قواعد نفسية 
عبد  من  كل  رأي  يستعرض  املؤلف  جند  حيت  األدب.  لنقد 
وحامد  املرسل  زاوية  من  باألدب  يهتم  الذي  حسن  احلميد 

عبد القادر الذي يركز على زاوية املتلقي .
فأما عبد احلميد حسن، ففي كتابه "األصول الفنية لألدب" 
بعدما دافع عن شرعية الدراسة النفسية لألدب، باالستناد 
الفنية  إلى حتليل األصول  إلى وجدانية األدب والفنون. راح 

محمد خلف اهلل 
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ضمنها  من  التي  النفس،  علم  معطيات  ضوء  في  لألدب 
في  ودورها  أنواعها  وحدد  بتعريفها  قام  حيت  العاطفة، 
إنتاج األدب وتلقيه، ثم اخليال الذي حدد مفهومه ووظيفته 
النقد  في  وأبعاده  أنواعه  ثم  لألدب  الفني  اإلنتاج  في 
والبالغة واألدب عند العرب، ثم احلقائق واألفكار، فميز بني 
الواعي  العقل  فرويد،  على  باإلعتماد  للحقائق  مصدرين 
والعقل الباطن، كما تعرض لألسلوب، الذي ميثل في نظره 
صورة األدب املادية، فميز بني ثالثة أنواع من األساليب هي: 
الشعري.  واألسلوب  األدبي  واألسلوب  العلمي  األسلوب 
وهكذا يخلص املؤلف إلى أن عبد احلميد حسن قد شغل 
بوضع قواعد نفسية لنقد األدب، ثم إن مرجعيته النفسية 
الثقافي  باملناخ  ارتباطه  ثم  الوعي  نفس  علم  إلى  تعود 
والسياسي الذي طبع مرحلته كالتأكيد على حرية األديب 
على  التركيز  ثم  لألدب  األخالقية  والوظيفة  التعبير  في 

زاوية املرسل. 
أما فيما يخص حامد عبد القادر، فيشير املؤلف إلى الطابع 
التعليمي الذي يطغى على كتابة )دراسات في علم النفس 
النفس  )علم  إلى تأسيس  الذي يسعى من خالله  األدبي(، 
تهتم  التي  النفسية  البحوث  ضمن  فيؤطره  األدبي(، 
التوقف عند  إلى  العقلية لإلنسان مما يقود  بدراسة احلياة 
األدبيني.  والتقدير  اإلنتاج  في  املؤثرة  العقلية  العمليات 
واحلكم  املعاني  وتداعي  واخليال  والتصور  احلسي  كاإلدراك 
والتعليل واحلياة الوجدانية التي ال تلغي وجوب إملام الناقد 

بعلم اللغة وعلم النفس. 
عبد  حامد  مقترح  على  املؤلف  يعرج  ذلك،  إلى  باإلضافة 
على  املعتمد  النقد  في  الشطط  لتفادي  املنهجي،  القادر 
العلم والذي يقوم على حتديد صفات الناقد األدبي أو الفني 
تقدير  عند  حتدث  التي  العقلية  األحداث  وعلى  جهة،  من 
حامد  بأن  اخلروج  النهاية  في  ليتم  ثانية،  جهة  من  األدب 
بدفاعه  وذلك  النفسي   النقد  تيار  إلى  ينتمي  القادر  عبد 
والنقد  اإلنتاج  عمليتي  فهم  في  النفس  علم  أهمية  عن 

األدبيني وبلورة تصور عن عمليتي اإلنتاج والنقد األدبيني. 
أما فيما يخص الفصل الثالث، فيتمحور حول تيار التحليل 
النفسي لألدب. ويضم أربعة محاور أساس، أولها عبارة عن 
متهيد، أشار من خالله املؤلف إلى املكانة التي يحتلها تيار 
التحليل النفسي لألدب مقارنة بباقي التيارات األخرى وإلى 
 - املؤلف  -على حد تقدير  برز فيها، املشحونة  التي  الفترة 
رواده كالعقاد  بنوع من الصراع، ليشير بعد ذلك إلى أهم 
والنويهي وعز الدين إسماعيل، وإلى اإلرهاصات األولى لهذا 
تطورها  بدأت مع محمد خلف اهلل وستعرف  التي  اإلجتاه 

ودراسته  الرومي(  )ابن  عن  األولى  دراسته  في  العقاد  مع 
املتكاملة عن )أبي نواس( ودراستيه املقتضبتني عن )جميل 
هذا  في  عندهما  املتوقف  ربيعة(  أبي  ابن  و)عمر  بتينة( 

التمهيد. 
أما ثاني محاور هذا الفصل، فيتعلق باملوقف من التحليل 
التيار  هذا  رواد  أراء  أهم  املؤلف  استعرض  حيت  النفسي؛ 
اجتاهه؛ املتراوحة بني إقرارهم بأهميته في كشف وتفسير 
من  حتفظاتهم  إبداء  وبني  األدبية،  والظواهر  الشخصيات 
لبعض  واتقادهم  النقدية.  املمارسة  في  عليه  اإلقتصار 
من  كل  عند  املؤلف  يستشفه  ما  هذا  أحيانا؛  مفاهيمه 
العقاد والنويهي وعز الدين إسماعيل، حيت أن العقاد رغم 
النقدية،  املمارسة  في  النفسي  التحليل  بضرورة  إقراره 
فإنه ال يلغي من حساباته أدوات نقدية أخرى كتوفيقه بني 
)البواعث النفسية( و)العوامل الطبقية( في حتليله جلميل 

بتينة وعمر ابن أبي ربيعة .
وهكذا يعرض املؤلف جلملة من االنتقادات، وجهها العقاد 
إلى التحليل النفسي, كمؤاخذته على فرويد عدم احترام 
قواعد العلم التي تقضي التحري في إصدار األحكام العامة، 
وعدم قبوله لتفسير فرويد للشذوذ اجلنسي باختالف في 

عبد القادر المازني
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كما  الشخصية  في  واألنوثة  الذكورة  خواص  بني  التوازن 
اتقد تفسير فرويد لغيرة الطفل من األب تفسيرا جنسيا. 
في  تبقى  اإلنتقادات  هذه  لكن  أوديب,  عقدة  من  وانطالقا 
على  لقيامها  والرفض  القبول  بني  متأرجحة  املؤلف  نظر 

مناقشة جزئيات التحليل النفسي واقتناعها بلبه. 
النويهي على محمد مندور في  رد  املؤلف كذلك  ويسجل 
انتقاده خللف اهلل، في كتابه )في امليزان اجلديد(، وقد كان رد 
النويهي قائما بشكل عام على تأكيده على أهمية العلم 
الذي  النفسي  التحليل  ضمنه  ومن  األدب،  الدراسة  في 
اضطر إليه اضطرارا في دراسته حول أبي نواس الذي متيزت 

نفسيته بالتعقيد والشذوذ. 
كل ما مت ذكره حول العقاد والنويهي يصدق كذلك في حق 
التحليل  أهمية  على  بدوره  أقر  الذي  إسماعيل,  الدين  عز 
النفسي في دراسة األدب, مع إدراجه له ضمن علم النفس 
الذي أصبح علم القرن العشرين كما أنه يدعو إلى استغالل 
كل ألوان املعرفة األخرى لتأويل العمل األدبي تأويال صحيحا 
,كما يبدي مجموعة من التحفظات خصوصا في مسألة 

ربط األدب بالدوافع اجلنسية. 
وخالصة هذا احملور، أن هؤالء الباحثني يشتركون في أن األدب 
تعبير عن الذات، مما سوغ لهم توظيف التحليل النفسي 
املنهج  لهذا  توظيفهم  أن  كما  النقدية  ممارساتهم  في 
محاط بعدة حتفظات ال تقوم على أسس علمية وإمنا ترتبط 
مبناهج أخرى. كما أنهم باإلضافة إلى توظيفهم للتحليل 

النفسي ال يلغون األخذ بالتوجهات النقدية األخرى. 
شخصيات  بتحليل  املتعلق  الثالث،  احملور  يأتي  ذلك  بعد 
األدباء. حيت متت اإلشارة إلى أن اختيار بعض الشخصيات 
دون أخرى لم يأت اعتباطا، بل هناك مجموعة من العوامل 
هي التي حتكمت في ذلك, ومن هذا املنطلق ذهب املؤلف إلى 
أنه سيركز على أربع دراسات حتليلية ثالثة منها للنويهي، 
عن ابن الرومي وبشار وأبي نواس. والرابعة للعقاد حول أبي 

نواس. 
فأما بالنسبة لدراسة النويهي عن ابن الرومي, فإن املؤلف 
في  النويهي  خاللها  من  حدد  والتي  عنها،  موجزا  يعطينا 
البداية مالمح احلركة النقدية في النصف األول من القرن 
عن  للحديث  األولني  البابني  وخصص  مصر،  في  العشرين 
األولى  مجموعتني،  في  بتلخيصها  األدبي  الناقد  ثقافة 
ثقافة أدبية واسعة تكتسب عن طريق إملام الناقد بأدب ولغة 
علمية  ثقافة  والثانية  األوربية،  اآلداب  على  واإلطالع  أمته 
ذلك مجموعة  وقد بسط في  البيولوجية   النفس  كعلم 
من األدلة، ليقوم في ضوء ذلك بدراسته التطبيقية حول 

قدمه  ما  مناقشة كل  من  فيها  انطلق  والتي  الرومي  ابن 
في قضيتني  وخصوصا  الرومي(،  )ابن  حول  والعقاد  املازني 
أساسيتني هما طبيعة عبقرية ابن الرومي وطبيعة مميزات 
عن  العقاد  دراسة  ثغرات  حتديد  في  أفاض  كما  شعره، 
عبقرية  إلثبات  العلم  حقائق  فيها  حتدى  التي  الرومي  ابن 
النويهي عناء  الرومي، بخالف ذلك سيتجشم  ابن  يونانية 
حتليل ابن الرومي مبسايرة "مقتضيات العلم التي تقتضي 
مميز"  بطابع  وطبعها  تكوين  في  الفاعلة  العناصر  حتديد 
والتي قسمها إلى عناصر خارجية )البيئة( وعناصر داخلية 
)التكوين اجلسمي للشخصية(، التي تدخل ضمنها القوى 
حدد  العناصر  هذه  غرار  وعلى  النوعية.  غير  الباطنية 
النويهي ثالثة أصناف من الشخصيات األولى تطغى عليها 
عليها  تطغى  والثانية  برد،  ابن  كبشار  اخلارجية،  العناصر 
فيها  تتعادل  والثالثة  الرومي،  كابن  الداخلية  العناصر 

العناصر، كأبي نواس. 
وهكذا سيستمر املؤلف في استعراض طبيعة شخصية 
العناصر  من  انطلق  الذي  النويهي،  تصور  في  الرومي  ابن 
"الفاعل األساسي في طبع شخصية  الداخلية باعتبارها 
ابن الرومي بطابع متميز )غاضا الطرف عن اجلانب اخلارجي(، 
وقد وزع هذه العناصر بدورها إلى عناصر بيولوجية معتمدا 

عز الدين اسماعيل 
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وأخباره  أشعاره  على   – املؤلف  تعبير  حد  على   - ذلك  في 
مختل  الوجه،  شاحب  شرها،  اإلعتالل،  دائم  نحيال،  كان   [
ثم  اجلنسي[  اجلهاز  مضطرب  اللحية  قصير  األعصاب، 
] كان قليل اجللد، ضعيف اإلحتمال، كثير  عناصر نفسية 
شديد  التفكير،  مستغرق  واخلو،,  التوهم  شديد  الضجر، 

التطير ...[. 
والنفسية  البيولوجية  الرومي  ابن  وضعية  عن  تولد  وقد 
لضعف  وإدراكه  الطعام  نحو  نتهمه  بني  صراع  صراعان: 
املال  في  طمعه  بني  وصراع  هضمه  واضطراب  معدته 
من  وزاد  الرومي  ابن  نفس  عذب  مما  وتطيره  ومخاوفه 
شخصيته  جعل  مما  العقلي  باخللل  واتصافه  اضطرابه, 

تتصف باإلنكماش واإلنطواء على الذات. 
الرومي  ابن  شعر  لدراسة  النويهي  ينتقل  ذلك  ضوء  وفي 
)بروز  على  مركزا  القدمي  العربي  الشعر  بتاريخ  بربطه 
الشخصية في الشعر( ومستخلصا ملظاهر التجديد في 
لشخصيته  النفساني  التحليل  في  تكمن  التي  شعره 
ولتجاربه ثم الهجاء وهو حتليل لشخصية غيره، وفي هذا 
النويهي  قدمه  الذي  التحليل  إلى  املؤلف  يشير  املضمار 
معذبة  إنسانية  نفسية  عن  املعبرة  اللوم  دع  لقصيدة 
حائرة مقتصرا على اإلشارة العامة إلى تألق ابن الرومي في 

الهجاء منتهيا إلى عربية شعر ابن الرومي مهما كان أصله 
اجلنسي. 

أما عن دراسة النويهي لبشار والتي ركز فيها على العنصر 
اخلارجي )البيئي(، فقد تناوله من جانبني, األول: ظالم )أعمى، 
صادق،  كرمي،  )بار،  نور  والثاني:  فاجر...(  مشاكس،  دميم، 
البيئة أقوى من  أثر  أن  إلى  صفوح...(، منتهيا بشكل عام 
و"لو عاش  بشار،  تكوين شخصية  في  الفطرية   العوامل 
فيه  عوامل طبيعية  ثالثة  لظلت  بيئة مخالفة  في  بشار 
في  عاش  ولو  واجلنسية(  الشعورية  حدته  دماثته،  )عماه، 
بيئة مخالفة خلفت نواحي الشر فيه وقويت نواحي اخلير". 
ويبقى حتليل النويهي لشخصية بشار ألجل التعرف على 
شعره الذي سيطرت فيها القصيدة الغزلية على معظم 
شعره؛ )أكثر من 60 باملائة(، والتي مت تفسير شيوعها عنده 

بكونها امللجأ إلى التنفيس عن مكبوتاته النفسية .
تتوازى  الذي  نواس  ألبي  النويهي  دراسة  بخصوص  أما 
مما  واخلارجية(،  الداخلية  العناصر  تأثير  )بني  املعادلة  عنده 
أضفى على شخصيته طابع التعقيد، حيت كان محكوما 
أمه وعدم  زواج  أوديب، لكن  بعقدة  املؤلف  تعبير  على حد 
نفوره  عنها  نتج  نفسية  وعكة  إلى  به  أدى  به  اإلهتمام 
الذي وجد  التعويض  والبحث عن  الغلمان  إلى  النساء  من 
"فاشتهر  مالذا له في اخلمر، وهذا ما انعكس على شعره 
بشاعر اخلمرة  والغزل باملذكر واإلباحة"، ويعتبر ذلك تعبير 
عن حاجة عميقة ملحة وعن اضطرار نفساني غالب كان 
فيه جادا متام اجلدية، مما دفعه إلى الدعوة إلى جتديد الشعر 
وأزماتها  الذات  أحاسيس  عن  املباشر  والتعبير  ليتناسب 
بتجاوز القوالب اجلاهزة، وللمؤلف في ذلك التحليل وجهة 
تناول شخصية  قد  النويهي  أن  في  تلخيصها  نظر، ميكن 
تطبيق  يحسن  لم  أنه  كما  شعره،  عن  مبعزل  نواس  أبي 

عقدة أوديب. 
دراسة  تأتي  ذاتها  الشخصية  وحول  نفسه،  النطاق  وفي 
هذه  مستلهما   نواس،  أبي  شخصية  حلل  الذي  العقاد، 
تولد  نفسية  "آفة  يعتبرها  التي  النرجسية  لعقدة  املرة 
التربية  النفسانيني وتنشأ مع  رأي بعض  مع صاحبها في 
مخالفا  اآلخرين."  نظر  في  اإلجتماعية  املعيشة  وعوارض 
بذلك فرويد، وفي هذا السياق يستعرض املؤلف أهم شعاب 
نواس  أبي  نرجسية  ليعتبر  العقاد  أوردها  كما  النرجسية 
واكتسب  ببعضها  ولد  عناصر  من  تتكون  نفسية  آفة 
عناصر أخرى من البيت الذي تربى فيه والعصر الذي عاشّه، 
وعلى أساس تلك الشعاب - على حد تعبير املؤلف - فسر 
فما  وبالتالي  واألدبي  الشخصي  نواس  أبي  سلوك  العقاد 

احمد كمال زكي 
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حلظ عن النويهي يصدق عن العقاد. 
وجتدر اإلشارة إلى أن املؤلف قد توقف بنظرته الدقيقة على 
الناقدين في تناولهما لشخصية  املنطلقات املتفقة عند 
التساؤل  عليه  استوجب  مما  املتباينة  والنتائج  نواس،  أبي 
)العلم( أم  النفسي؟  التحليل  حول مكمن اخللل، هل في 
أن  يؤكد  هذا  وكل  املوضوع؟  في  أم  )العالم(  احملللني؟  في 
علمية  معرفة  تأسيس  يستطع  "لم  النفسي  التحليل 

بالظاهرة املدروسة". 
أما بالنسبة للمحور الرابع واألخير من هذا الفصل فيتعلق 
أن  إلى  املؤلف  يذهب  حيت  األدبية،  النصوص  بتحليل 
تؤكد  وثائق  باعتبارها  إما  يتم  النصوص  التعامل مع هذه 
التجليات  عن  خاللها  من  الكشف  أو  النفسي  التحليل 
النفسية للشخصية احملللة، وبهذا املنطق مت عرض جتربة 
كل من النويهي وعز الدين إسماعيل في هذا اجملال، حيت 
أن النويهي لم يحدد منهجيته في التحليل، إذ باشر تقدمي 
وظفت  األولى  مجموعتني:  إلى  قسمها  لبشار  نصوص 
لتأكيد سمة نفسية في الشخصية والثانية, غزلية متثل 

شعره التجديدي. 
استطاع  النصوص  لهذه  النويهي  لتحليل  املؤلف  وبتتبع 
النص،  تقدمي  على  تقوم  التي  منهجيته  عن  الكشف 
التعليق  ثم  اإلجمالي،  معناها  حتديد  ثم  األبيات  شرح  ثم 
النفسية  الدراسة  أهمية  على  إما  فيه  يركز  الذي  عليه, 
للفهم املزدوج للشخصية والشعر، أو على القيمة الفنية 
واألخالقية للنص أو على مسألة نقدية، وعلى هذا األساس 
مت استخالص مقوالت من قبيل )الفهم والتحليل واحلكم( 

باعتبارها املركز في حتليل النويهي. 
النويهي  قصدها  التي  الطريقة  أن  املؤلف  تأكد  وقد 
بعض  في حتليل  املتبعة  نفسها  السابق، هي  في  حتليله 
املقطوعات واملطوالت عند ابن الرومي الشعرية، مركزا على 
منوذجني حتليليني هما قصيدة )دع اللوم(، التي تشكل منوذج 
والثانية  ذاته،  الرومي  ابن  فيها  يستبطن  التي  القصيدة 

تقوم على ما أسماه باإلستدالل العكسي. 
فيتميز  إسماعيل  الدين  عز  أما  النويهي  جتربة  عن  هذا 
و  واملسرحية،  الرواية  مجال  على  بتحليله  باإلنفتاح 
األساس  هذا  على  و  احلديث،  والعربي  األوربي  اآلداب  على 
انطلق املؤلف بعرض حتليل عز الدين إسماعيل للنصوص 
احمللل على بعض عناصر  تركيز  اكتشف  الشعرية،  حيت 
أبيات  وفي  والصورة(  ك)املوسيقى  أخرى  دون  القصيدة 
مفردة في غالب األحيان ماعدا قصيدة حديثة لعبده بدوي 
لهذه  إسماعيل  الدين  عز  تفسيرات  معظم  فإن  وعموما 

األبيات، يرجعها إلى أالشعور الكامن وراء املبدع. 
إلى  املؤلف  فيشير  املسرحية،  للنصوص  حتليله  عن  أما 
حتليله ملسرحيتني أوربيتني هما: )هاملت( لشكسبير، و)أيام 
شهرزاد(  )سر  عربية  ومسرحية  أونيل،  بالنهاية(ليوجيل 
لبكثير، ومنهجيته في ذلك هي تلخيص أحداث املسرحية، 
مع  احملورية،  القضية  حول  التفسيرات  مختلف  عرض  ثم 
اإلهتمام باملوضوعات املركزية في املسرحيات ويرجعها إلى 
العقدة األساسية وهي في الغالب)عقدة أوديب(، وال يربط 

النص باملؤلف بقدر ما يربطه بالبطل. 
أما تناوله للنصوص الروائية، فقد خصص له الباب الرابع 
كرامازوف(  )اإلخوان  رواية  على  فيه  وركز  دراسته  من 
وخطواته  محفوظ،  لنجيب  و)السراب(  لدستوفسكي، 
باعتبارها األساس  املؤلف  املنهجية في ذلك كما يقدمها 
لديه؛ هي تلخيص أحداث الرواية ثم تفسير هذه األزمة في 
الدين إسماعيل  النفسي. وبذلك يكون عز  التحليل  ضوء 
مع  تعامل  األدبية حيث  الفوارق  هذه،  أذاب ب"طريقته  قد 

الرواية واملسرحية مبنطق واحد. 
النماذج احملللة تركز  أن  املؤلف بشكل عام،  وهكذا يالحظ 
تذويب  مت  كما  الفنية،  اجلوانب  دون  النص  مضمون  على 
الفوارق بني األنواع األدبية، وتنتقي عناصر من النص احمللل 
مما يسقطها في التعميم كما جتتث الشخصية احملللة من 
نفسية  حالة  في  وتختزلها  والثقافي  اإلجتماعي  واقعها 
الفصل يسجل  وفي ختام هذا  األعمال  بها مضامني  تبرر 
املؤلف مجموعة من املالحظات يضيفها إلى ما تقدمها. 

علم  تيار  حول  فيتمحور  الرابع،  الفصل  يخص  فيما  أما 
النفس األدبي )مصطفى سويف منوذجا(. بحيث يتفرغ إلى 
ثالثة محاور أساس. أولها كالعادة عبارة عن متهيد، مت فيه 
التيارات  باقي  ومبميزاته عن  األدبي،  النفس  بعلم  التعريف 

األخرى وعن اإلرهاصات األولى لظهوره. 
عن  سويف  بتصور  املتعلق  الثاني  احملور  يأتي  ذلك،  وبعد 
البداية  في  املؤلف  استعرض  حيث  الشعر،  إبداع  عملية 
التكاملي"،  التجريبي  "باملنهج  املوسوم  سويف  ملنهج 
الذي يستلهم فيه - حسب وجهة نظر املؤلف – النظرية 
تكوين  هي  األولى،  خطوات:  ثالث  حتديده  في  اجلشطلتية 
بالتجربة.  الثانية، هي حتقيقها  الكل.  عن  إجمالية  فكرة 
والثالثة، إثبات العرض ليصبح نظرية، وهذا املنهج ينسجم 
والقائمة  التي قدمها سويف  املؤلف- والدراسة  – حسب 
واإلستبار  )اإلستخبار  على  املعتمدة  األدبية  التجربة  على 
وحتليل املسودات( ملعاجلة قضية دقيقة في الظاهرة األدبية، 

هي كيف يبدع الشاعر القصيدة؟  
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هذا ويبقى مرد اختيار سويف للشعر دون بقية األنواع األدبية 
األخرى، ال لشيء إال لتحديد ميدان البحث، ثم شيوعه في 
الثقافة العربية مقارنة بباقي األنواع األخرى، ومن مت ينطلق 
مسلمة  من  للقصيدة  الشاعر  إبداع  كيفية  دراسة  "في 
الشعر  الفن وضمنه  باعتبار  البشري  السلوك  عامة حول 

ظاهرة سلوكية". 
وما دام الشعر يندرج ضمن مجال العبقرية، فإن هذا يلزم 
سويف التوقف عندها لتحديد كيفية نشوئها؛ الذي يتم 

عن طريق الصراع والتصدع الذي يواجه الشخصية. 
بقية  عن  الشاعر  مييز  عما  يتساءل  سويف  راح  وهكذا 
العباقرة ، سالكا في ذلك إبداء تصوره عن عملية اإلدراك؛ 
التصنيف،  ذلك  في  معتمدة  منظمة  بطريقة  تتم  التي 
الذي يعتبر حقيقة سيكولوجية يؤطر إدراك الشخص في 
معينة،  داللة  املدركة  األشياء  على  ويضفي  محدد  )إطار( 
وهكذا مت حتديد سمات اإلطار الذي يبقى هو السبب النوعي 

لعبقرية الشاعر. 
إلختبار  جتريبي؛  حتقيق  إجراء  على  سويف  يقدم  وهكذا 
)اإلطار لدى الشاعر(, معتمدا في ذلك مجموعة  فراضية 
لنقاد  نقدية  ونصوص  مختلفني  لشعراء  النصوص  من 
عن  اإلطار  يكتسب  األدبي  أن  إلى  ينتهي  حيت  متباينني, 
طريق اإلطالع, ثم البد أن تكون هذه العملية منظمة. وعن 
الصغرى  اخلالصات  من  مجموعة  يرتب  اخلالصتني  هاتني 
الشاعر  أن  هي  األولى:  نتيجتني,  إلى  به  تفضي  األخرى، 
شخص يحمل إطارا شعريا أقوى من أطر التعبير األخرى, 
عبقرية  في  نوعي  كعامل  اإلطار  مهمة  أن  هي  والثانية: 
الشاعر ال تتضح إال بأن نضع هذا اإلطار في بناء شخصية 
تعاني توثرا دائما من ضغط احلاجة إلى نحن، وهكذا يتضح 
أن العبقرية هي الشخص الذي يحس باختالل في )النحن( 
الداخلي واخلارجي،  التي يحسها بني اجملال  بسبب املفارقة 

فيسعى إلى خلق انسجام بينهما. 
على  التصور  هذا  مبناقشة  فيتعلق  الثالث،  احملور  أما 
فمن  املنهج,  يخص  فيما  أما  والنتائج.  املنهج  مستويي 
بني  سويف  مساواة  نسجل  حوله  املؤلف  مالحظات  أبرز 
املوضوع،  جهة  من  اإلنسانية  والعلوم  التجريبية  العلوم 
اإلنسانية  الظواهر  دراسة  إلى  التجريبي  املنهج  نقل 
املدروسة،  القضية  جتزيء  ثم  خصوصياته،  بعض  أفقده 
اعتماده في التحقيق على دراسات أوربية واعتبر شهادات 
الشعراء العرب وثائق مؤكدة، ثم فصل القضية املدروسة 
لنتائج  تعميمه  ثم  واإلجتماعية  التاريخية  شروطها  عن 

الدراسة على كافة الشعراء باختالف أزمنتهم وأمكنتهم. 
املؤلف حوله  أبرز مالحظات  النتائج، فمن  أما فيما يخص 
والعبقرية  اإللهام  أنه قدم تصورات وضعية على ظاهرتي 
اللتني كانتا تفسران تفسيرات غيبية، ثم جتزيئه للظاهرة 
احلفر في  ُثم  دراستها،  واإلقتصار على  إلى جزئيات  األدبية 
إعطاء  إلى  به  أدى  قد  الفني  لإلبداع  النفسية  األسس 
األولوية لتفسير الظواهر األدبية إما تفسيرات نفسية أو 

ثقافية. 
علم  خطاب  حول  فيتمحور  واألخير،  اخلامس  الفصل  وأما 
النفس بني النزوع العلمي واملسوغات الفكرية واإلجتماعية. 
متهيد،  عن  عبارة  أولها  أساسية  محاور  ثالثة  ويتضمن 
تتبعه  حول  مالحظاته  أهم  املؤلف  خالله  من  استعرض 
لتيارات خطاب علم النفس في النقد األدبي العربي احلديث، 
التي تتشابه في منطلقاتها أي السعي إلى إكساب النقد 
الوعي,  نفس  )علم  وسائلها  وفي  العلمي،  الطابع  األدبي 
تختلف  لكنها  السلوك(  النفس  علم  النفسي،  التحليل 
أنها  التيارات،  املالحظ كذلك حول هذه  ومن  أهدافها،  في 
تهتم بزاوية واحدة من زوايا الظاهرة األدبية وهي )األدب في 
عالقته باملرسل(، كما أن خطاباتهم النقدية  كانت تطغى 
عليها اإلنتقائية والتعميمية واإلسقاط والتأمالت املفتقرة 

إلى أسس علمية في تصوراتها ومناهجها. 
العلمي  النزوع  إلى  خصص  قد  الثاني  احملور  يكون  وهكذا 
خلطاب علم النفس، والذي انطلق فيه املؤلف من استثناء 
تيار النقد النفسي وتيار علم النفس األدبي من املناقشة 
نظرا  الواجهة  في  لألدب  النفسي  التحليل  لتيار  مبقيا 
للنقاش الدائر سواء حول مفاهيمه أو علميته أو مصداقية 

نتائجه. 
املؤلف  قدم  فقد  النفسي،  التحليل  لعلمية  فبالنسبة 
بني  األول  ميز  إذ  مروة،  موقف كل من طه حسني وحسني 
علم النفس والتحليل النفسي ألن علم النفس في نظره 
التحليل النفسي بقي دون ذلك،  العلمية بينما  إلى  يرقى 
)عقدة  وهي  احملورية  نظريته  نفسه  الوقت  في  منتقدا 
أوديب(، ومشككا في إفادة النقاد والناس منه، أما حسني 
ألنه  بل  لعلميته  النفسي  للتحليل  يعترض  فلم  مروة 
احلضارة  أفرزتها  معينة  اجتماعية  طبقة  هيمنة  يعكس 
في  ودوره  )أالشعور(  على مفهوم  اعتراضه  مركزا  األوربية 
مغايرة  داللة  أعطه  الذي  اإلنسان   سلوك  في  التحكم 
تنسجم مع توجيهه الفكري والنقدي األدبي املؤسس على 
حسني  سينتقد  األساس  هذا  وعلى  اجلديدة(،  )الواقعية 
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الفرويدية  أالشعور  على  املنبنية  النقدية  الدراسات  مروة 
عند كل من العقاد والنويهي. 

طه  رأي  عرض  مت  فقد  األدبي،  النقد  لعلمية  بالنسبة  أما 
حسني في دعوته إلى إفادة النقد األدبي من مختلف العلوم 
مع ضرورة اإلحتياط من السقوط في التقليد األعمى، وهو 
العقاد  "الحظ مبالغة  أثار حافظة طه حسني عندما  أمر 
نواس  أبي  عن  دراسته  في  وأنواعها  الغدد  عن  احلديث  في 
وهو لم ير ال غدده وال جثته". كما مت عرض موقف محمد 
وخالصاتها  العلوم  مناهج  نقل  على  "اعترض  الذي  مندور 
إلى النقد األدبي وإن لم يعترض على أن يتوفر الناقد على 
معرفة علمية"، وبتقييم املؤلف ملوقف محمد مندور ينتهي 
إلى "أن النقد األدبي سواء كان موضوعه األدب أم األدبية وإن 
بالتصورات  يبقى محفوفا  علمية  قواعد  وضع  إلى  سعى 
ملوضوعه  اإليديولوجية  الطبيعة  باعتبار  اإليديولوجية 
وتبقى محاوالت وضع قواعد لدراسة األدب باختالف الزمان 
واملكان محفوفة باملزالق بدليل أن احملاوالت املعاصرة مازالت 
اعتبار  إلى  وتؤوب  والدراسة  البحث  بتطور  نفسها  تلغي 
األدب "شكال إيديولوجيا" ال ميكن دراسته واإلستفادة منه 
إال وفق شروط الزمان واملكان اخلاصة، خصوصا وأن اإلنتاج 
األدبي ليس غاية في ذاته وإمنا يهدف إلى تكريس تصورات 
إيديولوجي  بناء  في  منغرسة  تكون  معينة  نفسيات  أو 

معني.". 
النفسي، فقد ركز  التحليل  نتائج  بالنسبة ملصداقية  أما 
في  مروة  وحسني  من طه حسني  موقف كل  على  املؤلف 
قدمت  التي  النفسية  التحليالت  لنتائج  مناقشتهما 
النويهي  "تفسير  ينعت  بحيث  نواس  أبي  شخصية  حول 
لشخصية أبي نواس بعقدة أوديب - املشكوك فيها تاريخيا 
عقدة  على  القائم  العقاد  تفسير  وينعت  باإلسراف   –
القدماء  كان  إذ  ذاته  في  جديدا  يحمل  ال  بأنه  النرجسية 
– "قد  املؤلف  حسب   – بالنفس وهكذا  اإلعتداد  يسمونه 
النفسي لشخصيات  التحليل  نتائج  اعتراضاته على  ركز 

األدباء على اجلانبني:
األول: إن شخصية األديب ال تؤول أعماق كانت وإمنا  	•

جتد تفسيرها في احمليط اإلجتماعي الذي تعيش فيه.
حتليل  على  يقوم  ال  األدبي  النقد  إن  الثاني:  	•
شخصيات األدباء وإمنا يقوم على الدراسة الفنية ألدبهم. 

الفكري  سنده  من  ينطلق  الذي  مروة  حسني  موقف  أما 
)الواقعية اجلديدة( ملناقشة العقاد والنويهي في حتليلهما 
لشخصية أبي نواس، حيت يشير من ناحية إلى أن العقاد 
وتناولها  اإلجتماعية  عالقاتها  من  الشخصية  أفرغ  قد 

كجزيرة معزولة تكتسب داللتها من ذاتها ال من عالقاتها، 
إلى  ثانية  ناحية  ومن  برمته  النفسي  التحليل  وهذا عيب 
أبي  إلى حقيقة  النفسي  التحليل  يهديه  لم  النويهي  أن 
أبي  حقيقة  عكس  على  تدل  نتائجه  وأن  خصوصا  نواس، 
بالنسبة  النفسي  التحليل  جناعة  عدم  يثبت  وما  نواس، 
أن  الدراستني  بني  املقارنة  أثناء  اكتشافه  هو  مروة  حلسني 

منطلقهما واحد لكن النتائج تختلف. 
وحسني  حسني  طه  مناقشة  على  املؤلف  يرتب  وهكذا 
مروة مجموعة من اخلالصات، أتبعها بخالصات عامة حول 
النزوع العلمي خلطاب علم النفس في النقد األدبي العربي 
احلديث, لينتقل بعد ذلك إلى احملور الثالث واألخير، املتعلق 
النفس.  علم  خلطاب  واإلجتماعية  الفكرية  باملسوغات 
علم  وتطور  نشأة  لظروف  البداية  في  املؤلف  عرض  حيت 
اللبرالي  الفكر  هيمنة  نتيجة  جاء  الذي  أوربا،  في  النفس 
من  البد  أنه  إال  األوربية  البرجوازية  الطبقة  أنتجته  الذي 
أوربا،  في  النفس  علم  تاريخ  في  مرحلتني  بني  التمييز 
الفكر  هذا  "استقرار  في  النفس  علم  هيمنة  يالحظ  إذ 
وملكاتها  الذات  عقد  عن  الكشف  إلى  وسعى  وطبقته، 
بغية تفتيق قواها بالكشف عنها والتعرف إليها من جهة 
وبغية التحكم في هذه القوى من جهة أخرى، في حني نشأ 
وهيمن التحليل النفسي في حلظة شيوع االنحالل وإضفاء 

القامتة على القوى اإلنسانية النبيلة." .
إذا  عما  للتعرف  أخرى؛  خطوة  إلى  االنتقال  مت  ذلك  وبعد 
كانت الداللة التي عرفها علم النفس والتحليل النفسي 
ثم هل خطاب  العربية،  الثقافة  في  نفسها  أوربا هي  في 
علم النفس في النقد األدبي العربي احلديث يعكس الفكر 
اإلجتماعية  العالقات  وعن  أوربا  في  عنه  نتج  الذي  نفسه 
النفسي  والتحليل  النفس  علم  أن  "إلى  منتهيا  نفسها؟ 
بفعل  العربية  الثقافة  إلى  دخال  قد  العربية،  بصيغته 
االحتكاك بأوربا الذي كان محكوما بشروط الواقع العربي 
– املصري خاصة – وبنضج الطبقة الوسطى في صيغتها 
اللبرالي  الفكر  شيوع  وبحكم   1919 ثورة  بعد  اجلديدة 
الذي تبنته الطليعة الثقافية لهذه الثورة، ويستتبع ذلك 
 – احلديث  العربي  األدبي  النقد  النفس في  أن خطاب علم 
اللبرالي  للفكر  مساوقا  كان  قد   – التأثري  النقد  وضمنه 
الذي تبنته الطبقة الوسطى، كما كان اإلجتاه الرومانسي 

في األدب تعبيرا أدبيا عنه.". 
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اهلوامش 
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  غاية هذه الدراسة الكشف عن المعاني الخفية في النص كما رسمتها الذات المنتجة له، ومن ثم الوصول 
الى العالقة الجدلية بين النص والواقع االجتماعي ومدى التأثير والتأثر بينهما.

  يتحقق ذلك من خالل قراءتين:
قراءة تفسيرية محايثة، وأخرى تأويلية تربط النص بالواقع الخارجي وتدمجه فيه.

األهم، من  المستوى  يشكل  الفضاء،  أن  القول  نستطيع  االستهاللي  والمقطع  النص  وابتداء من عنوان 
بين المستويات السردية الذي يمكن االشتغال عليه في مجال القراءة المحايثة لهذا العمل، ولنتذكر أن 
الفضاء يأتي مرتبطا بتقديم الشخصيات، وهو الذي يوكل إليه مساعدة القارئ على فهم الشخصية بحسب 
كروتشاني ، وأنه ال يتشكل إاّل باختراق األبطال له بحسب د. حسن بحراوي ، واألمر يجرنا إلى اعتماد 
اشتغاالت الجسد وهو يخترق الفضاء، وألجل إدراك المقوالت األساسية في العمل البد من االنتباه الى 

األحداث ضمن عالقتها بالفضاء والشخصيات إلدراك تلك المقوالت:  

قراءة تكوينية
في قصة) الضباب(

لدينا سليم
د. عبد اهلادي أمحد الفرطوسي

كلية الدراسات اإلنسانية
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وهو  الضباب"   " بأل  واحد معرف  العنوان من اسم  يتكون 
الواضحة،  الرؤيا  وغياب  والضياع  بالعتمة  يوحي  بذلك 
ومعلوم أن العنوان هو أحد املفاتيح التأويلية، كما يعتقد 
إمبرتو إيكو، ويضيف بأن العنوان تدخل مبالغ فيه من لدن 
وال  نصه،  عن  منقطعا  يفهم  أن  ميكن  ال  لكنه   ، املؤلف 
يؤدي وظيفته اإلشارية إال من خالل العالقة بينه وبني نصه 
، لذا فلنا عودة الى العنوان بعد استكمال قراءة النص، فإذا 
متضادين  فضائني  بني  جليا  التقابل  وجدنا  املنت  الى  عدنا 
متقابلني،  بزمانني  يقترنان  مشمس،  وفضاء  ضبابي  فضاء 
احلاضر مقترنا بالفضاء الضبابي، واملاضي مقترنا بالفضاء 
مقولة  عن  األحداث  تكشف  أخرى  جهة  من  املشمس، 
ذهنية مولدة واحدة في النص هي مقولة الصراع بني احلب 
جند  ثم  الحقة،  ثانوية  مقوالت  الى   تفضي  والعدوانية، 
الكراهية  ومقولة  املشمس  بالفضاء  ترتبط  احلب  مقولة 

ترتبط بالفضاء الضبابي.

  أما على مستوى الشخصيات فنجد العمل يقدم منطني 
من الشخصيات"

بشخصيتني  ويتمثل  احلب  قطب  الى  ينتمي  األول  النمط 
معا، البطل الراوي وحبيبته وهما الشخصيتان املهيمنتان 
أو البطالن باالصطالح السردي، ويتميزان بأن عليهما تنعقد 
األحداث، فيكون الذكر راويا واألنثى مرويا له، ومبوجب ذلك 
بتقدمي  يتميزان  كما  حبكته،  وتتطور  النص  بناء  يتأسس 

وصف دقيق ملالمحهما.   
ويتمثل  الكراهية،  قطب  الى  وينتمي  الثاني  النمط 
الذي  الكبير  واحلشد  احلارس  بينها  بشخصيات كثيرة من 
العاملون في  وأمها، وأخيرا  الفتاة  وأبو  يحمل املسدسات، 
املستشفى وفي مقدمتهم الطبيب، بهذه الصورة تتكون 
هندسة النص، وميكن أن نعبر عن هذه الهندسة باخلطاطة 

اآلتية:

فضاء مشمس                                 فضاء ضبابي                                  

اآلخرون                                               العدوانية - احلب 

البطالن                                             احلاضر املاضي

التقابل  طياته  في  يكشف  الفضائني  بني  التقابل  إن 
الباشالري بني  الفضاء األليف والفضاء املعادي، وكما نعلم 
فأي  دائما،  الطفولة  بيت  على  يحيل  األليف  الفضاء  أن 
طفولة يحيل عليها الفضاء   املشمس هنا؟؟ أهي طفولة 

البطلة ام طفولة البطل أم طفولتهما معا؟؟
نؤجل اإلجابة الى حني.

ماض  الى  ينتمي  املشمس  الفضاء  أن  لنتذكر  ولكن   
تذكرين موسم  هل   " االستفهام  ذلك جملة  تؤكد  قدمي،  
بالقدم  توحي  هنا  االستفهام  صيغة  احلمضيات؟"  قطاف 
البعيد، الذي يحتاج الى تذكير، والتذكر قد يتحقق وقد ال 
يتحقق، وحتققه يدعو الى الفخر والتباهي،  يقول النص : 
" أذكر متاما متى بدأت قصة عشقنا, كما أذكر متاما عندما 
وألئك  احلارس  إنهم  اآلخرون؟؟  هم  من  اآلخرون"  أنهاها 
الذين "يحملون املسدسات ويصوبونها "  .... وحشد كبير 
يساعدونهم، هؤالء األعداء يتحدون بالفضاء الضبابي الى 

 

دينا سليم 
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البطلة  قتلوا  كيف  النص  يروي  أن  فبعد  التماهي،  درجة 
يضيف " ال تدعي الضباب يأخذِك مني!"

والعدوانية،  احلب  بني  الصراع  أن مقولة  قليل  قبل  قلنا     
قد  املقوالت  تلك  إن  الحقة،  ثانوية  مقوالت  الى   تفضي 
وأحداث  عابرة،  قصيرة  جمل  بصورة  النص  في  جتسدت 

متناثرة:
وعالم  الطبيعة  عالم  بني  التقابل  املقوالت  تلك  أول     
احلضارة، هكذا جند موسم قطاف احلمضيات يرتبط بعالم 
جمع  مرحلة  في  األولى  اإلنسانية  طفولة  في  الطبيعة 
كانت  يوم  احلضارة،  بعهر  اإلنسان  يتلوث  أن  قبل  القوت 
احلياة كلها لهوا لذيذا: " كنا قد تخطينا عشرات األشجار 
ونحن نلهو, كانت األشجار شاهدة على عشقنا, اختبأِت 
مني خلفها لكني أستطعُت االمساِك بِك, تداركتِني" في 
العصر املشمس الذي يصفه النص نقرأ حديثا طويال عن 
الصدر  ولهاث  والشفاه  واخلدين  والشعر  الظهر  اجلسد: 
وتعرق الوجه واحمراره حتت أشعة الشمس....... " أسندتِك 
وظهرِك الى الصندوق العمالق,  ..., جمعُت شعرِك األصفر 
لهثِت,  الّي,  قرّبتِك  تنهدِت,  أعلى,  الى  رفعتُه  كفّي,  بني 
أحببُت  كم  منُه,  الذهب  استخالص  أردُت  بأناملي،  فركُته 
شعرِك الطويل! أصريِت على اللهاث, لهثِت عدة مرات وأنا 
ألهو بشعرِك, وأنِت تقتربني وأنا أبتعد عن وجهِك, تلهثني 
أم  طويال  الشقراء  البطلة  ثوب  كان  هل  لكن  وأبتعد,...." 
ال   ... أكمام؟؟  دون  أم  بأكمام  ضيقا؟؟  أم  عريضا  قصيرا؟؟ 
شكل  ما  ولكن  الذهب  بلون  طويال  كان  شعرها  جواب. 
تسريحته وما شكل الدبابيس والقراصات التي ترصعه... 
ال جواب. ملاذا؟؟؟ ألن الثياب واألزياء وتسريحات الشعر جزء 
الفضاء  يصير  هكذا  احلضارة،  عصر  الضبابي  العصر  من 
املشمس رديفا لعصر الفطرة والطبيعة، والفضاء الضبابي 
رديفا لعصر احلضارة، عصر "أعمدة الكهرباء التي أصبحت 

اآلن خابية" .
الطبقي  اجملتمع  بني  بالتقابل  تتمثل  الثانية  واملقولة   
واجملتمع الالطبقي، في العصر املشمس كانت ألوان البشرة 
رسمته  ملا  تشكيلي  تناسق  من  أكثر  تعني  ال  اإلنسانية 
البطل مقابل  يرتسم سواد بشرة  الطبيعة، هكذا  ريشة 
وممارساته،  احلب  يزين  زخرفي  كمظهر  البطلة،   شقرة 
يصرح البطل بذلك بعد وصف كنائي طويل ملمارسة احلب 
التي حققها مع البطلة فيقول : " كم كان جميال تالقح 
اللونني األبيض باألسود" ثم يدخل العصر الضبابي بدخول 
احلارس مسرح األحداث، ويبدأ ابتعاد احلبيب عن حبيبته: " 
األوان، فيصير  داللة  وتتغير  اآلن كغريبني"  نفترق  نحن  وها 

السواد عالمة على العبودية ال غير: " لم أكن أهال لِك ألني 
أسود ! فمكاني العبودية ال غير, ال يحق لي كما يحق للرجل 
األبيض واألصفر واألحمر, أنا زجني, أنا أسود, أنا عبد, أنا..."

  رمبا آن األوان أن جنيب على السؤال الذي أجلنا اإلجابة عنه: 
"أي طفولة يحيل عليها الفضاء املشمس هنا؟؟"

املشمس  الفضاء  ان  القول  نستطيع  تقدم  ما  ضوء  في 
اجملتمع  وهو  أال  اإلنساني  اجملتمع  طفولة  على  يحيل 
احلارس  دخول  ويأتي  األولى،  املشاعية  مجتمع  األمومي، 
مسرح األحداث عالمة على االنقالب الذكوري، ووالدة اجملتمع 
وتقنينه  للحب  وعدوانية  قمع  من  يتضمنه  مبا  الطبقي، 

وفق ضوابط جديدة،
الدولة  ظهور  على  حتيل  ثالثة  مقولة  تبرز  هكذا    
العائلة  نظام  ترسيخ  في  ودورها  القمعية  ومؤسساتها 
مؤيدا  كان  وإمنا  وحده،  يكن  لم  فاحلارس  البطريريكية، 
كناية  ويصوبونها"  املسدسات  "يحملون  الذين  أولئك  من 
الطبقة  حتمي  التي  القمع  وأجهزة  والشرطة  اجليوش  عن 
في  احلب  قتلت  التي  البطريركية  األسرة  ومعها  احلاكمة، 

عصر طفولة االنسانية.
   

القيم  تؤديها  التي  الوظيفة  على  حتيل  الرابعة  املقولة 
التي  البطريركية،  العائلة  نظام  ترسيخ  في  األخالقية 
لرغبة  تلبية  الفطرية،  ورغبات اجلسد  كرست لقمع احلب 

الرجل املتسلط، يقول النص" هل تذكرين كالم والدك:
" احلب محرّم والعشق حرام..." 

ووالدتِك :
- " احلب ُجرم..." 

لقد تآمروا على قتلنا معا, عرفُت بذلك …"
الكهنوتي  التفكير  هيمنة  على  حتيل  اخلامسة  واملقولة 
وتسخيره في خدمة الهيمنة الطبقية، نكتشف ذلك من 
خالل اعتماد منهج بيير زميا الذي وجد في دراسة اللهجات 
اجلماعية الطريق الوحيد لشرح وظائف األيديولوجيات في 
الرواية، هكذا تبرز اللهجة الكهنوتية على لسان الطبيب، 

وهو يقول:
 "- احلمد هلل, لقد كتب اهلل لَك عمرا جديدا يا أيها الشاب 

األسود, احمدُه, لقد أعدناَك من املوت ..." 
الفكر  تقترب كثيرا من  الطبيب فلسفة  نقرأ في عبارات 
املرجئ، الذي يوكل كل األفعال الى اإلرادة اإللهية نافيا دور 
اإلنسان في فعل اخلير أو الشر، ومن ثم يصور املظالم التي 
لعباده  اهلل  مينحها  نعما  الضعفاء  على  األقوياء  يوقعها 
داعيا إياهم الى أن يحمدوا اهلل على ما أنعم عليهم، تلك 
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السلطة  أفعال  تبرر  التي  السلطوية  األيديولوجيا  هي 
أداة  املاركسية  معلمي  نظر  في  كانت  والتي  احلاكمة 

لتضليل الوعي وتزييفه.
 ال ترد هذه األيديولوجيا على لسان كاهن أو رجل دين، وإمنا 
مقابل  في  لتقف  الطبيب،  شخصية  على  محمولة  تأتي 
البطل  شخصية  على  محمولة  تأتي  مضادة  أيديولوجيا 

الراوي 
يتعرض  البطل  سنجد  القصة  خامتة  الى  نعود  وحني   
كفوفا  انهم يضربونني,  الطبي:"  الفريق  يد  للضرب على 
متتالية على وجهي, ويحكم, إنكم توجعونني, أني أحس 

بالوجع!
 لم يكتفوا بالرصاص الذي اخترق جسدي, ُمزق وسال دمي, 
غمرتني الدماء وامتألت األرض به, لقد كنُت سعيدا بذلك, 

سعدُت ألني أدركُت أن دمي لم يكن أسودَا! 
ملاذا تنهالون علّي ضربا؟ أرجوكم, فأنا ال أحتمل األلم, ما 
زلُت مريضا بالعشق,"ونعلم أن الضرب من وظائف الشرطة 
وأجهزة القمع ال من وظائف األطباء، ولعلنا تلمس في هذه 
من  الوظائف  وتداخل  اجلهود  تضافر  على  عالمة  التقنية 
وظيفتي  الطبيب  فيؤدي  البطريركي  النظام  تكريس  أجل 
اجنلز  ان  ولنتذكر  وظيفته،  الى  إضافة  والشرطي  الكاهن 
قد أشار الى البنى الفوقية التي تشكل النظام السياسي 
عقول  في  وانعكاسها  الظافرة  الطبقة  تقيمه  الذي 
  ، العقائد  من  نهجا  وصيرورتها  وتطورها  بها  املشتركني 
لقد انتهى العمل مبوت البطلة وبقاء البطل، وذلك كناية 
أخرى على تغييب املرأة الكلي في ظل اجملتمع البطريركي، 
من  املتسلطة  الفئة  رغبات  إلشباع  وسيلة  إلى  وحتولها 
الروح,  ُمنية  يا  أراِك   ": اآلتي  املقطع  ذلك  يكشف  اجملتمع، 
أدرِك قصدِك  لكن  عيناِك معُه,  لغيري!   برتقالة  تقشرين 
من كل هذه النظرات, إنها تعود لي. تقدمينها له وأعلم 
من  متنعِك  الغّصة  وتأكلني,  تطعمينُه  تقصدينني.  أنِك 

ابتالعها. تخرجني, تتجهني الّي ...."
   من املعلوم أن قيام العائلة البطريركية قد اقنرن بوالدة 
ظواهر أخرى في مقدمتها ظهور الرق بوصفه نظاما يبيح 
وظهور  اجلواري،  من  يشاء  ما  مع  اجلنس  ميارس  ان  للسيد 
مؤسسات البغاء مبختلف أشكالها الى جانب العائلة التي 
باختيار  رأي  للمرأة  أن يكون  دون  الزواج  يتم فيها  كثيرا ما 
زوجها، وإن كان لها رأي فسيكون العتبارات بعيدة عن احلب، 
ذلك ما أشار إليه املقطع السابق، وما عناه موت البطلة، 

حيا، هل شكل  البطل  وبقي  البطلة  ماتت  ما  بعد  ولكن 
كال    ... القائم؟  الذكوري  اجملتمع  على  عالمة  البطل  هذا 
 – النسائية  القصة  أبطال  أغلب  في  كما   – هنا  البطل   ،
املرأة،  مخيلة  في  إال  له  وجود  ال  الذي  احللمي،  احلبيب  هو 
هو الرجل الكامن في رحم اجملتمع األمومي، غيبه االنقالب 

الذكوري كما غّيب املرأة متاما.  
حتصل  البطلة  وبني  بينه  احلميمي  االتصال  صورة     
الى  وظهرِك  "أسندتِك  عمالق:  بصندوق  بالتصاقهما 
والصناديق   " الصفراء  باحلبات  مليء  العمالق,  الصندوق 
وهي   ، اخلفية  النفسية  حلياتنا  أدوات   " باشالر-  بحسب   -
أليفة  "مساحة  الذكريات األخرس" ، وهي  "مألى بضجيج 
ألنها مساحة غير متاحة للجميع" ، هكذا لم يكتف الراوي 
بالسؤال " هل تذكرين موسم قطاف احلمضيات؟ " إشارة 
الى قدم احلدث، بل أسنده بالصندوق الذي يحيل على "ما 
ال تعيه الذاكرة من الزمن" ، وبهذا يتأكد انتماء البطل الي 
املاضي البعيد. املاضي الذي اكتسب صورة أسطورية فصار 
أصبح  "جسدي   , الهواء  في  ويطير  ناصع  بريش  يكتسي 
بخف ريشة, انني طائر محلق, أرتدي ريشا ناصع البياض, 

خذيني اليِك حبيبتي, فأنا أقترب".
دراسة محايثة  قد شكل  السابقة  الصفحات  تناولته  ما 
االجتماعي  النص في سياقه  أمامنا وضع  ويبقى   ، للنص 
املنهج  له، وهي بحسب  املنتجة  بالذات  وربطه  والتاريخي 
 )Transindividuel( فردية-  عبر/  ذاتا  تكون  التكويني 
مشتركة  وأفكارا  وعواطف  تطلعات  متتلك   ، )جماعية( 
مشتركة  واجتماعية  اقتصادية  بروابط  ارتباطها  بحكم 
مجموع  إن  أيديولوجيتها،  تكوين  في  الكثير  تفعل 
التطلعات والعواطف واألفكار التي يلتف حولها أفراد تلك 
العالم"  "رؤية  مصطلح  جولدمان  عليها  يطلق  اجلماعة 
بنياته  تطابق  متخيال  عاملا  املبدع  بوساطتها  يخلق  التي 
كانوا  ما  أفرادها  فيعي  اجلماعة،  إليها  تنزع  التي  البنيات 
يفكرون فيه أو يحسونه أو يفعلونه دون أن يعرفوا دالالته 

معرفة موضوعية .
لهذا  املنتجة  الذات  لدى  تكونت  قد  العالم"  "رؤية  إن    
بلغ  القرن العشرين، حيث  الثاني من  النصف  النص خالل 
صراع أوجه على املستوى العاملي، بني املعسكر الرأسمالي 
وبني  الطبقي،  للصراع  مصداقا  االشتراكي  واملعسكر 
املتخلفة  الشرقية  واحلضارة  املتطورة  الغربية  احلضارة 
تلك  أدت  وقد  والفطرة،  الصراع بني احلضارة  مصداقا على 
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العميق  والوعي  االشتراكي،  الفكر  انتشار  الى  األوضاع 
الشمولية  النظرة  وتكون  التاريخ،  عبر  املرأة  مبشكالت 
املستويات  كل  على  املشكالت،  تلك  إدراك  في  العلمية 
املقوالت  فإن  هنا  من  احملايثة،  الدراسة  كشفتها  التي 
اآلنف ذكرها جاءت انعكاسا لهذا الوعي وتكريسا له، وملا 
كانت األيديولوجيا املهيمنة على الذات املنتجة للنص تقر 
وانتصار  االمبريالية  انهيار  مرحلة  كانت  املرحلة  تلك  بأن 
حتمية  في  املنتجة  الذات  ميأل  األمل  كان  االشتراكية، 
حصول التغيير وضرورة النضال من أجل ذلك، من هنا كان 
ذلك  يتجسد  األعداء،  مقاومة  على  كبيرا  البطل  أصرار 
أخرى"  مرة  النار عليِك  يطلقون  أدعهم  لن  الراوي: "  بقول 
وقوله : " سنلتقي بعيدا عن اجلميع, سأحميِك هذه املرة, 

لن أستسلم للرصاص كما استسلمُت سابقا !".
بالتأويالت  وعالقتها  الفضاء،  موضوعة  الى  نعود  وحني     
ارتباط  التأويالت املذكورة من خالل  السابقة، تتأكد صحة 
عني!  بحثِت  رمبا   " الراوي.  يقول  بالشمس،  األنثوي  اجلمال 
صفرة  تعيد  كي  الشمس  عن  تبحثني  كنِت  رمبا  لكنِك 
شعرِك إليِك!" هكذا تبرز وجهة نظر الراوي متضمنة األمل 

في عودة العصر املشمس ثانية.
كانت تلك األفكار تعبر عن الوعي القائم لدى الذات املنتجة 
للنص، وهنا ال بد لنا أن نتذكر أن جولدمان قد قسم الوعي 
الوعي  قسمني:  على  العالم"  "رؤية  عليه  تتأسس  الذي 
القائم والوعي املمكن، فاألول هو اإلحساس بظرفية واحدة 
جتمع بني أفراد اجلماعة، وهو وعي متطور في بنيات متغايرة 
يكون،  أن  ينبغي  ملا  تصورا  الثاني  يكون  بينما  ومتالحقة، 
وفق  على  وتعديله  القائم  الواقع  تغيير  إمكانية  تصور  أي 
الوعي  . إن فكرة  املنشود  للتوازن  تراه اجلماعة محققا  ما 
املمكن قد تأسست لدى جولدمان بناء على واقع األدب في 
بعد  جديدا،  عصرا  العالم  دخل  حني  لكن  احلداثة،  مرحلة 
يأخذ  أن  املمكن  للوعي  البد  كان   ، البيروسترويكا  ظهور 
الى مرحلة  الذي ينتمي  الراوي  صورة جديدة، فوجهة نظر 
املشمس  العصر  عودة  في  األمل  تضمنت  والتي  احلداثة، 
محلها  فتحل  البيروسترويكا،  مقصلة  تقمعها  ثانية، 
وجهة نظر املؤلفة التي تتمي الى مرحلة ما بعد احلداثة، 
والتي تتضمن اليأس من عودة العصر القدمي، تشير الى ذلك 
اجلمل اآلتية: " أصبحت خطواتِك بطيئة! أين تذهبني, إلّي ؟ 

ال أعتقد! فقد دخلِت مكانا مهجورا, يشبه القبر."
تعبيرا عن  يتضمن  الراوي،  نظر  التحول في وجهة  إن هذا 

ثم  ومن  املؤلفة  نظر  وجهة  في  عميق،  أيديولوجي  حتول 
عن  متخضت  للنص،  املنتجة  اجلماعية  الذات  نظر  وجهة 
األيديولوجي، ثم قيام  البيروسترويكا على املستوى  ظهور 
النظام العاملي اجلديد، من هنا كان حتول وجهة نظر الذات 
وقيام  االشتراكية  انتصار  حتمية  من  املنتجة  اجلماعية 
الى  قدرته  حسب  كل  ومن  حاجته  حسب  لكل  مجتمع 
الذكورية  بالهيمنة  املرتبط  الطبقي  اجملتمع  بقاء  حتمية 

وازدياده قهرا واضطهادا.,
 ولعل دراسة املستويات األخرى للنص ستكشف اصطراع 

وجهات النظر بشكل أدق.
اهلوامش 

ينظر : فضاء املسرح: 75.
     ينظر :  : بنية الشكل الروائي: 29 . 

: ت سعيد  إيكو  : امبرتو  الوردة     حاشية على اسم 
 : : منشور ات عالمات  الثقافة املغربية  :  وزارة  بنكراد 

 .18 :2007
   ينظر : ثريا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي: 
بغداد:  الثقافية:  الشؤون  دار  الوهاب:  عبد  محمود 

.9 :1995
   ينظر : مختارات :4 : ) رسالة أجنلس إلى يوسف بلوخ 
موسكو   – التقدم  :دار  أجنلز   – ماركس   :  )  1895 في 

. 172 – 171 :1970
  جماليات املكان:111.

   نفسه:112 .
   نفسه : 11.

  جماليات املكان:117.
فصل  احلديـث:  النقد  في  دراسات   : ينظر     
)سوسيولوجيـة األدب(، كما ينظر : إشكالية املناهج 

في النقد األدبي املغربي املعاصر:      
        3  )البنيوية التكوينية بني النظرية والتطبيق( 

. 27 – 26 :
املغربي  األدبي  النقد  في  املناهج  إشكالية  ينظر:      
  ) املعاصر: 3  )البنيوية التكوينية بني النظرية والتطبيق

. 22 – 7 :
املغربي  األدبي  النقد  في  املناهج  إشكالية  ينظر:    

املعاصر  : 39 – 40 .
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 إن تجربة كبيرة لها أصداء عالمية ومثيرة للجدل كتجربة سعيد مع االستشراق ، من المؤكد أن تكون 
موضوعًا لكثير من النقاشات والدراسات النقدية والمقاالت الثقافية ، فتجربة سعيد هزت أركان وأسس 
المعرفة الغربية سواء تجاه الذات أو اآلخر الحضاري. ولهذا فقد كانت تجربة سعيد بين المناصر والمؤيد 

وبين المعارض والناقد لها . 
إْن أغلب األعمال التي قدمها إدوارد سعيد والتي عالج فيها موضوعات تدور حول االستشراق   
ومتعلقاته المعرفية والثقافية كـ )االستشراق ، والثقافة واإلمبريالية ، والعالم والنص والناقد ، وتغطية 
اإلسالم( تعّد أعمااًل مهمًة ومركزية في تأسيس ونشر رؤية نقدية حديثة تقول بأثر العوامل الخارجية على 
)النص( كالثقافة ، والنزوع النفسية ، والتوجهات السياسية ، وحتى األحداث الطارئة على الساحة الدولية 
وآثارها وانعكاساتها. "أن األدب في وضعه اإلبداعي )شعر ، قصة ، رواية ، مسرحية ، الخ( تجربة فردية 
من حيث الشكل والمظهر ، ولكنها تجربة جماعية في العمق ، ألن الفرح والمعاناة والحياة بصفة عامة ال 
يأتين إال داخل هذا اإلطار اإلنساني الذي تميزه العالقات اإلنسانية بما يقودها من معتقدات وطقوس وما 

ينتج عنها من مشاعر وأفكار" .

مفهوم االستشراق عند أدوارد سعيد
وأثره يف )النقد الثقايف(

أ.د. مسري اخلليل
كلية اآلداب – اجلامعة املستنصرية
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يبدو أن النقد العنيف الذي ساقه سعيد في كتاب   
"االستشراق" قد انصّب على اخلطاب االستشراقي لكونه 
كينونة  من  "الشرق"  حتويل  في  خطرة  عملية  مارس  قد 
تاريخية وثقافية إلى مجرد "ظاهرة نصّية" ، وذلك ألن قيمة 
تتأتى  ال   ، إدوارد سعيد  يكتب  ، كما  الشرق  تقريـر عن  أي 
إقصاء  أي من خالل   ، العكس  بل على   ، "الشرق" ذاته  من 
"الشرق" ، الوجود احلقيقي ، وإزاحته إلى شئ نافل وال وجود 
له إال في نصوص غرائبية تؤسس لتمثيالت هذا الشرق في 
)تعديل(  التمثيل  يعتمد في عملية  الذي  الغربي  املتخّيل 
على مؤسسات وتقاليد وأعراف ونظم وترميز للفهم متفقٌ 
وثقافية وسياسية  أجل حتقيق غايات حضارية  عليها من 
ُمحددة . ومبا اننا في زماننا املعاصر نشهد تطوراً متسارعاً 
العربي واالسالمي  الشرق  ، خصوصاً  للعالقات بني الشرق 
، وبني الغرب بصورة عامة ، خصوصاً بعد تطور اإلتصاالت 
التقاليد  من  الكثير  العالقات  هذه  وحتكم   ، واملواصالت 
، كان لالستشراق وأصدائه  الثقافية والسياسية  والنظم 

على كل من الطرفني أثره وجتلياته .
سعيد  كتابات  تعّد  أخرى  عديدة  وألسباب  لهذا   
اإلسالم(  وتغطية   ، واإلمبريالية  والثقافة   ، )االستشراق 
العالقات  تلك  تاريخ  من  مهمتني  مرحلتني  في  صدرت  قد 
املستوى  على  الغربية  الهيمنة  سمات  لهما  مرحلتان   .
نهايات  فترة   ، االقتصادي  وحتى  والثقافي  السياسي 
التحوالت  شهدت  التي  الثمانينيات  ومطلع  السبعينيات 
أسرائيل  رسخت  ما  بعد  وخصوصاً  الكبيرة  السياسية 
ظهراني  بني  والعسكرية  السياسية  ومكانتها  دورها 
 ، دعمها  في  الغرب  ودور   ، واإلسالمي  العربي  العاملني 
األميركية  املتحدة  الواليات  ومجيء  التسعينيات  وفترة 
بأساطيلها العسكرية في املنطقة واعتمادها لسياسات 
ونشر  الدميقراطية  شعارات  يحمل  جديد  وخلطاب  جديدة 
إدوارد  كخطاب  وخطاب   .... األرهاب  ومكافحة   ، احلريات 
سعيد النقدي الذي نشهدُه في أعماله املذكورة ، كان فعالً 
، وما هو إالّ شكل من تشكالت املقاومة ،  خطاب املرحلة 
وصحوة وصرخة ثقافية ، إن صح التعبير ، ظهرت وخرجت 
أمبراطورية  ألكبر  والثقافي  األكادميي  النظام  أقنية  داخل 
تلك  صدى  تردد  حتى   . املعاصر  الزمن  في  مؤثرة  غربية 
حيث   ، تقريباً  العالم  أصقاع  جميع  إلى  واصالً  الصرخة 
أنتجت رؤى جديدة للعالم ، رؤى أعادت النظر في النصوص 
التي   ، املعرفية  املسلمات  ومجمل  والثقافية  التاريخية 
أعادت  بل   ، واآلخرين  الغرب  بني  العالقات  طبيعة  رسمت 

النظر حتى على مستوى النظر إلى الذات في الوعي الغربي 
أو الشرقي على حٍد سواء.

كانت أعمال إدوارد سعيد وخصوصاً تلك    
نوعية  أبستمولوجية  نقلة   ، االستشراق*  بنقد  املتعلقة 
بشكل  وساهمت   ، العامة  اإلنسانية  الثقافة  مجال  في 
كبير وفاعل في تأسيس وتدعيم األطر العامة لرؤية نقدية 

باتت تسمى )النقد الثقافي( .
في  األولى  خطواته  النقد  هذا  خطا    
إذ   ، األميركية  األكادميية  اجلامعات  في  خصوصاً   ، الغرب 
نظريـة  مقدمتها  في  عديدة  معرفية  نظريات  من  أفاد 
يوضح  كما   ... اإلجتماعية  والنظرية   ، واملاركسية  األدب 
ذلك الناقد )آرثر أيزابرجر( في كتابه "النقد الثقافي متهيد 
لهذا  وعرض  م   1995 صدر  الرئيسية"  للمفاهيم  مبدئي 
النقد . ومبا أن أصول أو السند املعرفي لهذا النقد يجع إلى 
البنيوية واملاركسية ، فهو يُعتبر حدثاً ثقافياً سياسياً في 

اآلن نفسه .
مفاهيم   ، العربي  العالم  في  الثقافي(  و)للنقد   
محصالتها  في  بعيد  حٍد  إلى  متقاربه  ولكنها  متعددة 
كما  احلضاري"  بـ"النقد  يُسميه  من  فمنهم   ، النهائية 
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فعل هشام شرابي الكاتب الفلسطيني . ولنأخذ باملفهوم 
الذي   ، الُغذامي  اهلل  عبد  السعودي  الناقد  به  يقول  الذي 
يُعتبر أحد رواد هذا النقد في العالم العربي ، ومن الداعني 
له بشده ، إذ يقول "إن النقد الثقافي فرع من فروع النقد 
وحقول  اللغة  علوم  أحد  فهو  ثم  ومن   ، العام  النصوصي 
ينطوي  التي  املضمرة  األنساق  بنقد  معني  )األلسنية( 
 ، وصيغه  وأمناطه  جتلياته  بكل   ، الثقافي  اخلطاب  عليها 
ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي ، وما هو كذلك سواء 
املستهلك  حساب  في  منهما  كل  دور  حيث  من   ، بسواء 
الثقافي اجلمعي . وهو لذا معني بكشف ال اجلمالي ، كما 
حتت  من  اخملبوء  كشف  همه  وإمنا   ، األدبي  النقد  شأن  هو 
أقنعة البالغي – اجلمالي"  ، أي أنه يتجاوز املعاني الظاهرية 
من  النص  يخفيه  ما  إلى  والذهاب   ، للنصوص  واجلمالية 
واإلنشغاالت   ، واجملتمع  والثقافة  بالتاريخ  تتعلق  دالالت 
يتناول خلفيات منتجي هذه  ، وكذلك  السياسية وغيرها 
ميولهم  تتبع  وحتى   ، والسياسية  الثقافية  النصوص 

ونزعاتهم النفسية. 
البالغي  مبفهومه   ، اللغوي  هيمنة  من  التحرر  إن   
واحلّد  وإكراهاته  النسق  من  حترر  هو   ، الضيق  اجلمالي   –
التي   ، الناقد  في  املتحكمة  الهيمنة  ذات  سلطته  من 
يحول  الثقافي  فالنقد   . ومقارباته  وأحكامه  ذوقه  توجه 
فيها  تتحكم  ثقافية  من مجرد صنائع  الناقد(   – )القارئ 
فاعلة  عناصر  إلى   ، حركتها  وتوجه  املغلقة  األنساق 
منهجية  انضباطات  وفق  نص  لكل  وفاحصة  ومنتجة 
يسميه  ما  إلى  االنتباه  دون  هذا  وال ميكن حتقيق   , صارمة 
املؤلف  بني  يكون  واالزدواج   ، املزدوج"  بـ"املؤلف  الغذامي 
املعهود )الكاتب( ، واملؤلف اآلخر ، وهو األخطر ، أي الثقافة 

ذاتها ، أو ما يسمى بـ"املؤلف املْضمر"وهو املؤلف النسقي 
وفق نظرية النقد الثقافي ، فهو حاضر في ال وعي املؤلف 
املعهود ، ميارس كل أشكال التحكم والهيمنة والتوجيه .

باقي  مع  األدب  بربط  النقد  من  النوع  هذا  يقوم   
العلوم اإلنسانية ، كالتاريخ ، وعلم اإلجتماع ، وعلم النفس 
حضوراً  لها  جتد  التي  العلوم  من  وغيرها   ، والفلسفة   ،
واضحاً في النتاجات األدبية خصوصاً كالتي نشهدها في 
دوره  ليؤدي   ، النقد  . لذا فهذا  الرحالت مثالً  وأدب  الروايات 
منهج  من  أكثر  إلى  يحتاج  جنده   ، النصوص  معاجلة  في 

وأكثر من نظرية.
بالنظر  التزم  األدبي  النقد  أن   " الغذامي  يضيف   
إلى النص األدبي بوصفه قيمة جمالية يجري دائماً السعي 
منتجاً  "اجلمال"  جعل  مما   ، اجلمالي  الُبعد  هذا  لكشف 
بالغياً محتكراً ، وصار للجمالي شرط مؤسساتي ، يصنعه 
التسويق  بعمليات  النقدي  الفعل  ويقوم  الشاعر  السيد 
والتعميم . وهذا االلتزام املبدئي حرم النقد من القدرة على 
املؤسسة  أالعيب  مالحظة  ومن   ، اخلطاب  عيوب  معرفة 
والترويض  التدجني  من  حالة  خلق  في  وحيلها  الثقافية 
يسمى  وما  الثقافة  مستهلكي  لدى  والذوقي  العقلي 
بالفنون الراقية واألدب الرفيع"  . ويرى الغذامي أن األغنية 
الشبابية أو اللغة اإلعالمية مبا فيها الصحافة والسينما 
والبرامج التلفزيونية ، باتت مؤثرة في اجملتمع وثقافته أكثر 
من قصيدة يكتبها أو يقولها أدونيس أو غيره من الشعراء 
، غافالً عن اخلطابات الفاعلة جملرد  ، بذل النقد جهده فيه 
تقرره  كما   ، "الراقي"  حساب  في  يحسب  مما  ليست  أنها 

املؤسسة األدبية وشروطها اجلمالية . 
النصوص  جمالية  بني  ويفرق  مييز  الثقافي  النقد   
الثقافية  النصوص  تلك  خلفيات  وبني   ، األدبية  وقيمتها 
التي تؤثر في قيمتها اإلنسانية ، أو قيمة كاتبها ، أي عدم 
إهمال دور الكاتب ، وهو بذلك يُسخف مقولة "النصية" أو 
مقولة "موت املؤلف" ويعمل بضدية كاملة معها )من هذا 

اجلانب(.
"أن مؤرخي األدب العامليني  فكما ينقل لنا سعيد   
السادس  القرن  املثال شاعر  على سبيل  يدرسون  عندما   ،
خططه  بني  يربطون  ال  فهم   ، سبنسر"  "إدموند  عشر 
تّصور  ، حيث  أيرلندا(  )املتعلقة مبصير  للدماء  املتعطشة 
تلك اخلطط جيشاً بريطانياً يبيد عملياً السكان األصليني ، 
وبني إجنازاته الشعرية العظيمة ، أو تاريخ احلكم البريطاني 
النقاد  أن هوالء  أن نفهم من ذلك  إليرلندا"   . ونستطيع 

ادورد سعيد 
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العالقة   ، بعيد  من  وال  قريب  من  ال  يعنيهم  ال  "األدبيون" 
التي تربط شعر سبنسر وبني خططه "املتعطشه للدماء 
أو املسوغة إلحتالل إيرلندا"، بل جل ما يعنيهم هو األبعاد 
اجلمالية والبالغية لنص سبنسر الشعري ، وهذا ما يرفضه 

سعيد ومنهجيته النقدية.
في  النسوي  الدور   ، النقد  من  النوع  هذا  ويفّعل   
، فظهرت  العالم املعاصر  الثقافية والنقدية في  العملية 
النقد  منها   ، اإلطار  هذا  ضمن  حديثة  نقدية  تيارات 
على  الكالم  بصدد  إننا  ومبا   . األنثوي*  النقد  أو   ، النسوي 
الذي  االستشراق  مع  سعيد  إدوارد  وجتربة  الثقافي  النقد 
إلى شئ  اإللتفات  يجب   ، له  كتاب  من  أكثر  في  به  أهتم 
دور  وهو   ، أعماله  أغلب  في  يبينه  أن  سعيد  حاول  مهم 
أو أكادميياً أو  املثقف . فاملثقف عندما يكون ناقداً أو كاتباً 
، مستشرقاً كان أو لم يكن ، عليه أن يتحرر  أنثروبولوجياً 
ليكون موضوعياً  واملفهومية  الثقافية  من كل مسبقاته 
اجلهد  بذل  هي  املثقف  مهمات  أحدى  فإن  طرحه".  في 
حتُد  التي   ، التصغيرية  واملقوالت  املقولية  اآلراء  لتهشيم 
كثيراً من الفكر اإلنساني واألتصال الفكري"  ، وان انتماء 
 ، أو نقابية   ، أو دينية   ، مثقـف ما إلى مؤسسات أكادميية 
ال يعني بذلك أن يتبنى توجهات تلك املؤسسات الفكرية 
 ، املعاصر  العالم  في  املهمة  املواضيع  حول  واملفهومية 
فسلطة املؤسسات اإلجتماعية مثالً ، أو احلكومية يجب أن 
ال حتد من حرية املثقف في قول احلقيقة ، وال يجامل فيها ، 
خوفاً على أجره منها مثالً أو على موقعه فيها . بل عليه أن 
ال يجامل حتى توجهات ورغبات جمهوره الذي ينتظر كتبه 
أو مقاالته . لهذا يرى سعيد أن دور املثقف ليس سهالً أبداً ، 
فهو في أغلب األحيان بني خيارين ، األول : أن يكون مستقالً 
الثقافية  ومعارضته  حركته  في  أكثر  حراً  يكون  وبذلك   ،
واملدعومة  الرائجة  الثقافية  واألنساق  والقوالب  للواقع 
 ، من قبل املؤسسات ذات السلطة والقوة في مجتمع ما 
في  حاالً  وأضعف   ، ما  نوعاً  منعزالً  سيكون  بذلك  ولكنه 
مواجهة تلك املؤسسات ذات القوة والهيمنة . والثاني : أن 
يكون منحازاً بفكره ونتاجه ، وبذلك يفقد رسالته التي من 

املفترض أن تكون أمانة علمية وأخالقية في عنقه . 
إذ يحمل املثقف أو الناقد في هذا اجملال مسؤولية   
علمية وأخالقية لتأدية رسالة إنسانية عامة ، وبذل اجلهود 
وحتى التضحيات في سبيل تلك الرسالة ، وعدم اإلنحياز 
البيروقراطية  أو  اإلجتماعية  للمؤسسات  أو  للسلطة 
أعماقها  في  تتضمن  الرسالة  تلك  األكادميية  او  املهيمنة 

واالمبريالية  الثقافية  للهيمنة  مقاومة  "مقاومة"  عملية 
ومن   . يَُعبر  كما  املهيمنة  باللغات  املكتوبة  والسرديات 
النقد الذي يؤسس له سعيد والذي  جانب آخر يتميز هذا 
غالباً ما يسميه )النقد الدنيوي( أو )النقد املدني( )يقصد 
أكثر  في  األدبية  النصوص  بأن  الدنيوي  النقد  من  سعيد 
واملكان  والزمان  بالظرف  منشبكة  أي   ، مادية  أشكالها 
واجملتمع ، بأختصار أنها موجوده في العالم الدنيوي. والنقد 
يجب أن يتناولها من هذا اجلانب ال من جانب الرؤى الدينية 
التخصص  قوي  بشكل  يعارض  بذلك  فهو  واملاورائية(  
اجلامد للنقد ، مبعنى وتبعاً لسعيد ، أن املشكلة احلقيقية 
تكمن  العالم  في  اختالف  أي  خلق  عن  النقاد  عجز  في 
جتعل  التي   ، االحترافية"  اخلبرة  "عبادة  التخصص  فخ  في 
في  السياسية  لإلهتمامات  بالنسبة  هامشياً  نشاطهم 
املنهج  وحتى  املتزايد  التعقيد  أن  إذ   ، املعاصرة  اجملتمعات 
احملدود للنظرية النقدية املعاصرة أدى بها إلى أن تفقد ما 
يلف  الذي  فاجلمود   . فيه   ظهرت  الذي  للمجتمع  تقوله 
النظرية النقدية التقليدية هو ما يُعارضه النقد الثقافي 
أنشغال  له  فعٌل  هو  بل   ، علماً  ليس  فالنقد  لهذا   ، بقوة 
سياسي واجتماعي ، وقد يكون مفارقاً أو متناقضاً أحياناً ، 

ولكن املهم أنه ال يتصلب في يقينيات جامدة .
بل  وحسب  النصوص  ال  الثقافي  النقد  يعالج   
اجملتمعات  في  تطفو  التي  الثقافية  الظواهر  كذلك 

مفهوم االستشراق دراسات في النقد الثقافي  

الشاعر االيرلندي ادموند سبنتسر 
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مفهوم االستشراق دراسات في النقد الثقافي  

كاملوضات واالنتاج االعالمي والسينمائي أو ما يطلق عليه 
والنظر في   ، وغيرها  واملسموعة  البصرية  بالثقافة  حديثاً 
 . كافة  املستويات  على  وأبعادها  األيديولوجية  خلفياتها 
اإلعالم  ووسائل  الثقافية  واملؤسسات  البحثية  فاملراكز 
من  جتلياً  الراهن  الزمن  في  تعّد  وصحافيوه  ومؤسساته 
جتليات االستشراق احلديث فينبغي على النقد الثقافي أن 
يرصد ويعالج جميع ما يصدر عن تلك املراكز ، وما تنتجه 
أو  ثقافية  تلفزيونية  وبرامج  سينما  من  اإلعالم  وسائل 
في  يُنتج  ما  نفسه  وباالهتمام  أيضاً  يعالج  بل  إخبارية 
الشرق العربي واالسالمي من كتابات ومقاالت ،  ونظريات ، 
وما تنتجه وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية احلديثة ، بل 

حتى ما تنتجه املؤسسات من املراكز الدينية .
مع  سعيد  إدوارد  جتربة  نقرأ  عندما  فإننا  لذا        
 ، )االستشراق  قبيل  من  كتبه  وخصوصاً  االستشراق 
، وصور املثقف( ،  ، وتغطية اإلسالم  والثقافة واإلمبريالية 
فإننا بازاء نتاج لم يفضح النتاج االستشراقي وحسب ، بل 
 ، ساهم وأسس بجدارة لهذا النوع من النقد املوسوعاتي 
الذي حتتاج اليه أي ثقافة أو حضارة معاصرة لتتمكن من 
وضع أسس منهجية ومعرفية حتصن بها ثقافتها وتتسلح 
بهذه النظرة الثرية واملتنوعة في اجملال الثقافي واحلضاري ، 
بل أسهم هذا اخلطاب النقدي الثقافي في خلق إمكانيات 
ورؤى وقراءات جديدة للتاريخ ، ودفع مفكري وأدباء "العالم 
، أن  آدابهم اخلاصة وتواريخهم اخلاصة  الثالث" أن يخلقوا 
يصبحوا قراء وناقدين متمرسني للنتاج الغربي سواء أكان 
ـ  سياسية  أو  ثقافية  ممارسات  أو   ، خطابات  أو  نصوصاً 
لهذا يجب قراءة نتاج إدوارد سعيد وجتربته مع االستشراق 
 . واملعرفية  الفكرية  إبعادها  بكل  لإلحاطة  متأملة  قراءة 
فما أحوجنا اليوم ملثل هذا النوع من النقد ملعاجلة الكثير 
الدينية  وحتى  والثقافية  والسياسية  األدبية  الظواهر  من 
التي تعصف بالعاملني العربي واإلسالمي ، كتلك املتعلقة 
وجودية  نزعات  من  تخلله  وما  احلداثي  األدبي  باإلنتاج 
من  أيضاً  نشهده  وما   ، وغيرها  متطرفة  وأفكار  وإحلادية 
إللغاء  أحياناً  تصل  متطرفة  ومذهبية  خطابات شوفينية 
وتكفيره   ، الواحد  والوطن  الدين  ضمن  يعيش  الذي  اآلخر 
، ويصل األمر أحياناً إلى احلكم  أو إلغائه سياسياً  عقائدياً 
 . نهائياً  فيها  وجوده  إلغاء  ويجب  احلياة  في  أهليته  بعدم 
وبني  بيننا  واملعرفي  والفكري  السياسي  الصراع  وكذلك 
الثقافة  وغزو   ، احلديثة  اإلمبريالية  ومظاهر  الصهيونية 
على  ذلك  وأثر   ، الوسائل  مختلف  عبر  جملتمعاتنا  الغربية 

طبيعة العالقات وتشكالتها بني العاملني العربي واإلسالمي 
أعقبها  وما  أيلول   11 أحداث  بعد  سيما  وال   ، الغرب  وبني 
من تداعيات أعادت إلى الواجهة مظاهر الصراع أو التصادم 
والعربي  اإلسالمي  والشرق  الغرب  بني  والديني  الفكري 
التلفزيونية  والبرامج  واملقاالت  الكتب  ظهور  وتنامي   ،
ذاتها  االستشراقية  الضدية  الثنائيات  تكرر  بدأت  التي 
 ، متحضر  وغرب   ، إرهابيني  وإسالم  شرق  عن  تتكلم  التي 
وحتمية وقوع التصادم بني احلضارات على أثر هذا التفاوت 
واإلختالف اجلوهري بني الثقافات واحلضارات اإلنسانية كما 
. وعلى كل حال بعد ما  وأمثاله  يدعي صامويل هنتغتون 
النوع من  إدوراد سعيد في بلوره معالم هذا  أثر  اتضح لنا 
النقد ، نفترض جتاوزنا لكل ما قلناه في الفقرات السابقة 
السعيدية  واألسهامات  الغربية  وأصوله  النقد  هذا  عن 
ثقافية  معرفية  ممارسة  هو  الثقافي  النقد  أن  نرى   ، فيه 
مبسألة  كثيراً  تأبه  ال  لنقل  أو   ، متعددة  مبناهج  تستعني 
لنقد   ، احملددة  وأطرها  واحلديثة  التقليدية  النقدية  املناهج 
أو  أدبياً  نصاً  أو  سياسية  أو  اجتماعية  أو  ثقافية  ظاهرة 
نقد  إلى  املرء  يسعى  فحني   . نوعه  كان  أياً  فنياً  أو  ثقافياً 
كتاب ككتاب )االستشراق( العصي عن التصنيف ، أو نقد 
مقالة صحيفة تتناول مسألة ثقافية أو سياسية معاصرة 
نقداً  أن ال نسميه  املؤكد  ؟ من  النقد  ، فماذا نسمي هذا 
النوع  هذا  يطابق  ال  الوصف  أو  التسمية  مثل هذه   ، أدبياً 
من النقد . إذاً فمقدمات النقد الثقافي سبق وأن مورست 
بعضهم  وسّماها  واجملتمعية  الثقافية  احلياة  في  كثيراً 
املصطلح  هذا  يظهر  أن  قبل  حتى  الثقافية  الدراسات 
)النقد الثقافي( سواء في الغرب أو الشرق ، ولكن للغرب 
وفي   ، التسمية  هذه  وإعطائه  تشخيصه  في  األسبقية 

توضيح بعض سماته املعرفية واملنهجية .
النقد احلضاري )الدنيوي( أو )املدني : 

      ُعرف عن دوارد سعيد االنفعال عندما يرد على نقاده 
برنارد  لنا  يروي  كما  أكادميية  الال  الشتائم  يطلق  وأحياناً   ،
 ، سعيد  لشتائم  التبرير  بصدد  لسنا  هنا  ونحن   ، لويس  
يجده  ملا  الرجل معذوراً  يكون  قد  نفسه  الوقت  في  ولكن 
أحياناً من سوء فهم ملا يكتب . فعندما يطالع املرء مجمل 
أدنى  ، فإنه يجد دون  إليه  التي وجهت  االنتقادات  أو بعض 
. فلو  شك سيالً من االنتقادات تثير الدهشة واالستغراب 
يخص  فيما  لسعيد  البعض  وجهه  الذي  للنقد  نظرنا 
نقده الثقافي أو ما بعد الكولونيالي ، الذي يحرص سعيد 
"النقد  على العامل الدنيوي فيه وسّمى هذا النقد أحياناً 
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والسرديات  الروايات  من  الكثير  به  عالج  والذي   ، الدنيوي" 
النقد   ، املثال  سبيل  على  لنأخذ   . الغربية  االستشراقية 
في   ، العثماني  إسماعيل  املغربي  الكاتب  وجهه  الذي 
مقالته املنشورة على الشبكة العنكبوتية "إدوارد سعيد" 
بني النقد الديني والنقد العلماني" ، فالرجل وبحسن نية 
بالتأكيد ، ينتقد سعيد ، وسّمى نقده "العلماني" وبسوء 
، راح الرجل ينتقد هذا األمر  فهم كبير ملا قصده سعيـد 
ويعده اقصاًء للرؤيا الدينية من املمارسة النقدية ، وإن على 
الفكري  ونسبه  الروحاني  مزاجه  عن  ينفصل  ال  أن  الناقد 
... الخ . وال نعرف كيف نصنف هذا الكالم وهذه القراءة ، 
والرجل معذور في حال كان هذا ما فهمه من سعيد ومن 
نقده الدنيوي . وبحسب فهمنا ، ابتداًء ، فادوارد سعيد لم 
الدنيوي" .  "النقد  بل   ، بـ"العلماني" أبداً  النقد  يسِم هذا 
وكان قصده منه وباختصار شديد هو التالي : يرى سعيد 
"أن النصوص دنيوية ، وهي أحداث إلى حد ما ، وهي فوق كل 
ذلك قسط من العالم االجتماعي واحلياة البشرية ، وقسط 
بالتأكيد من اللحظات التاريخية التي أحتلت مكانها فيها 
أي  لذلك كله" ،  التنكر  يبدو عليها  ، حتى حني  وفسرتها 
حلظات  في   ، دنيويني  ومكان  زمٍن  في  حتدث  أحداث  أنها 
اجملتمع  نشاط  من  جزء  وهي   ، التاريخ  من  وظرفية  معينة 
احداثاً  ووصفت  التاريخ  في  ما  مكاناً  احتلت   ، البشري 
وفسرتها بطريقة بّينه أو خفّية في بنياتها السردية . وإنها 
)أي النصوص( لها طرق في الوجود بحيث أنها في أسمى 
 ، الظرف  شرك  في  الوقوع  فريسة  دائما  تبقى  لها  شكل 
الدنيا  إنها حتدث في  مبا   ، يرى سعيد  _ لذا  واملكان  الزمان 
، إذاً فهي دنيوية . أي أن أي نص أدبي مثالً فهو في الغالب 
مثقالً بطريقة ما "مبناسبته" ، أي بالوقائع التجريبية التي 
انبثق عنها ، فكل تفسيٍر ملعنى ما فيها أُحيل الى "سحري 
الوصول  غالباً  النتيجة  فتكون   ، ذلك  الى  وما  وباطني 
يتساءل  إذ   . سعيد  عن  مرفوض  هو  وما  معنى"  إلى"الال 
اللغة  مشكالت  مع  للصراع  طريقة  هناك  أليس  سعيد 
األدبية إال عن طريق بترها عن املشكالت اليومية الدنيوية 
األكثر إحلاحاً ؟ . واملعنى الذي يريده سعيد أن النصوص هي 
انفعاالت الكاتب مع احمليط ومع الذات ومع التاريخ والثقافة 
والسياسة ... الخ من األمور التي تقع ضمن احلياة الدنيا. 
 ، وانفعاالتها  مشاكلها  لها  "دنيوية"  شئ  كل  بعد  فهي 
فالوصف الذي يصف املراة أو الطبيعة أو األحداث املوجوده 
في الروايات كلها أمور دنيوية. فسعيد ينظر إلى النصوص 
مبنظور له انشغاالته املتعلقة بالواقع املعيش وحتدياته ، ال 

مبنظور روحاني قد يساء أستخدامه للهروب من إيجاد معان 
يرى سعيد  املنطلق  هذا  ومن   . حيواتهم  في  الناس  تنفع 
الوقت  في  مقاوماً  وبالتالي  دنيوياً  يكون  أن  النقد  على  أن 
الباطنية  التفسيرات  من  يكون متحرراً  أن  ، مبعنى  نفسه 
نافع  بناء  نقد  أمام  عائقاً  تكون  قد  التي  امليتافيزيقية 
تقدمي  إلى  يسعى  ما  أو   ، للمجتمعات  الدنيوية  احلياة  في 
مستحدثة  لصنميات  مقاوماً  ويكون   . واقعية  مقاربات 
، فيكون  الناقد  قد تكون ضاغطة بشكل ما على أحكام 
وهذا   ، والظلم  والطغيان  الهيمنة  أشكال  لكل  مقاوماً 
الدينية  النصوص  يتخلل  أن  ميكن  ما  نقد  في  أيضاً  نافٌع 
نفسه  للدين  مسيئة  تكون  قد   ، وأساطير  خرافات  من 
بكل تأكيد . فسعيد يدعو الناقد للتحرر مما أسماه القرابة 
لها  ينتمي  التي  الثقافة  هي   : بالقرابة  ويعني   ، والتقرب 
الناقد بالوالدة واالنتماء القومي واملهني ، ويقصد بالتقرب 
التقرب  خالل  من  النقاد  يكتسبها  التي  الطريقة  هي   :
السياسية  والقناعات  السائدة  االجتماعية  القناعات  من 
 . الشخصية  وامليول  والتاريخية  االقتصادية  والظروف 
أي   – وأشكال سلطوية طبيعية  روابط طبيعية  تنشأ  إذ 
وتصارع  واالحترام  واحلب  واخلوف  الطاعة  مضمونه  ما 
شكالً  الروابط  هذه  حتيل  التقرب  صلة  فإن   – املؤسسات 
من أشكال العالقة الشخصية – كالوعي املهني والزمالة 

مفهوم االستشراق دراسات في النقد الثقافي  

الكاتب المغربي اسماعيل العثماني 
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اجلامعية واالحترام املهني وهيمنة الثقافة السائدة . عموماً 
أن مسألة علمانية سعيد ليست بالضرورة أن نفهم منها 
أنها معادية لكل ما هو ديني ، وبحسب قراءتنا لشخصية 
أو  كتاباته  من  أي  في  لم جند سعيداً  فإننا   ، إدوارد سعيد 
مقابالته ما يشير إلى عداء أو رفض صريح للدين ، ولكنه مبا 
أنه رجل ليبرالي ، وهذا مرجح كثيراً ، قد يكون يؤمن باحلرية 
ويتعامل  بنفسه  احلقيقة  يكتشف  كي   ، للفرد  املطلقة 
معها بحسب فهمه لها ، ال بحسب ما ميليه عليه اآلخرون 
)أي  سعيد  عند  التوجه  هذا  أصل  عن  تساءلنا  وعندما   .
اعتماده النقد الدنيوي( ، فوجدنا اجلواب عند جيان باتستيتا 
التاريخ  إذ كان فيكو مييز بني   ، الفيلسوف االيطالي  فيكو 
الذي سّماه "التاريخ الدنيوي" ، وبني "التاريخ املقدس" ، أي 
ذلك الذي يكتبه اليهود واملسيحيون والذي يفسر األحداث 
التاريخية على أسس الهوتية ميتافيزيقية ، غالباً ما تكون 

تخيلية ال أساس علمي لها  .
، يتعلق باالختالف في فهم  هناك سوء فهم آخر   
معنى مفهوم االستشراق الذي يتبناه سعيد وبني املفهوم 

الذي يتبناه منتقدي سعيد ، فسعيد يربط بشكل وبآخر 
أو يدمج النتاج االستشراقي االكادميي الصرف ، وبني النتاج 
األدبي كالرواية االنكليزية على سبيل املثال ، وهذا ال يعيب 
عمل سعيد أبداً ، إال من ناحية إهماله الفصل بني أعمال 
االنكليزية  الرواية  على  االستشراق  أثر  وبني  مستشرقني 
أن  إلى  ليدعو  وأمثاله  لويس  استغله  األمر  وهذا   ، مثالً 
سعيداً قد خلط بني االستشراق األكادميي وبني غيره . في 
الكاتب  أن  يعتبر  قراءتنا  ومن خالل  أجماالً  أن سعيداً  حني 
ما  موضوعاً  يعالج  عندما  املستشرق  دور  يأخذ  والراوي 
يتعلق بالشرق . فهو يخلق ويصف شرقه اخلاص ، ويعبر عن 
ما ميثل الشرق مبا عرفه وخبره سواء عن طريق مشاهداته 
فعلت  كما   ، وغيرهم  الرحالة  كتب  من  أو  الشخصية 
قدماها  تطأ  لم  التي  إليوت*   جورج  البريطانية  الروائية 
أن   ، نفهم  ما  حسب   ، يعتبرهم  فهو  لهذا   . أبداً  الشرق 
هوالء الكّتاب والروائيني مستشرقون بكل ما للكلمة من 
معنى ، أو مستشرقون بالوكالة كما هو حال إليوت. وهذا 

من الناحية العلمية صحيح إلى حد بعيد.
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حققت قصيدة النثر العربية خالل العقود الثالث الماضية ، انجازات إبداعية كثيرة جعلتها تغادر عتبات 
الخطاب النقدي التنظيري ،لتحط في عوالم جديدة غير بعيدة عن حركة المجتمع وفاعليته ، بل اصبحت 
محورا لما هو ساسيولوجي ،وانثروبولوجي ، وثقافي ، ولهذا صار من الممكن عّدها أي قصيدة النثر ، 
بنية ثقافية متنوعة المعارف ، يمكن ان تمدنا بجوانب معرفية كاالجتماع والسياسة والفلسفة وعلم النفس 
،  والى غير ذلك .                                                          كما يمكن ان تنفتح نصوصها  على 
موضوعات جديرة باالهتمام ، نحو :االنا واالخر ،والذات  والموضوع ،والموت والحياة ، والحرب والسلم 

،التشاؤم والتفاؤل ... وغير ذلك.
وعلى هذا فقصيدة النثر – إذن – لم تكن بعيدة عن حالة التشظي التي عاشتها البالد العربية منذ العقد 
السادس وحتى يومنا هذا .لذلك كان لزاما على دعاتها ، اال ينظروا الى حضورها في المشهد الشعري 
بوصفها خروجا على النسق الشعري فحسب ؛ بل هي خروج على منظومة ثقافية واسعة ، تتجاوز كثيرا 

قضية الوزن والقافية لتؤلف ظاهرة ثقافية جديرة باالهتمام .

قصيدة النثر واملأزق الثقايف

د. جاسم حسني سلطان اخلالدي
جامعة واسط / كلية الرتبية 

قسم اللغة العربية
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عليه  يتكئ  ثرا  ثقافيا  منهال  يعد  ان  ميكن  التنوع  هذه  ان 
املتلقي العربي ،لينتهي الى موضوعات متنوعة في صميم 
يأت  لم   – –أيضا  التنوع  هذا  ان  وجتلياتها.كما  الثقافة 
اذ انه جاء من خالل التطور احلاصل الذي شمل  ؛  من فراغ 
الكتابة االبداعية برمتها .فقد جنح دعاة هذه القصيدة في 
اخلروج على القوالب اجلاهزة التي حنطت القصيدة العربية 
                                     . لقرون طويلة ، والولوج الى عوالم اكثر رحابة 
في  ينجح  لم  حولها  النقدي  اخلطاب  ان  جند  هنا  ومن 
املصطلح  حدود  في  يدور  وبقي  التنظيري،  اجلانب  مغادرة 
اليها  ينظر  .ولم  القصيدة  وايقاعية هذه    ، واملشروعية   ،
اجلانب  عن  نتحدث  ان  اردنا  واذا  ثقافياً.   فعالً  بوصفها  
الثقافي الذي انطوت عليه هذه القصيدة ، وهو ما يجعل 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  الفضاء  على  االنفتاح 
والفكري مهما للوقوف  على شفرات النص والسيما إذا ما 
عرفنا أن انضواء بعض التجارب السابقة كان واضحا حتت 
ما ميكن تسميته )تثوير اللغة( والركون الى آليات املناهج 
النصوص  في  وتقوقعت  السياق  حّيدت   التي  الشكالنية 
نفسها .فصار معتادا ان يجنح الشاعر احلديث إلى مناطق 
جديدة لم يرتدها من قبل ،وخاصة ان القصيدة صارت لديه 
 ، )1( " " ردة فعل مقصودة وعنفية ضد االنفعال السريع 
املنظومة  داخل  وتشظي  عنف   من  يحصل  كان  ما  وضد 
انكسارات  من  نفسها  احلروب  خلفنة  ما  وضد   ، احلاكمة 
كثيرة في االنسان العراقي ، رافقها تراجع ثقافي واقتصادي 

                                                                                                 . غير خاف على كل ذي بصيرة 
" ليس حادثة  التصور هو  النص على هذه  ان  وال شك في 
 ، ذاته  على  منغلق  بنيوي  تشكيل  ذات  مستقلة  لغوية 
ومكتف بها ،بل هو كما وصفه  " الغذامي " في مشروعه 
الرغم  على  كثيرة  حقول  على  تنفتح  ثقافية  حادثة    "
اللغوية ومظهرية    تشكالتها  من خصوصية كينونتها 
في  احلديثة  النثر  قصيدة  فان  املعنى  .")2(وبهذا  البالغية 
العراق تضع امامك صورة ثقافية  متنوعة عن حاالت الرفض 
السياسي التي تبنتها النخب الثقافية للسلطة احلاكمة 
".كما تقدم – ايضاً – صورة متنوعة االبعاد حلقبة تاريخية 
مهمة لم تبرح الذاكرة ، وستمتد لعقود كثيرة حتكي قصة 
واحالم  وانكسارات  مبا يحمله من خيبات   ، العراقي  الوجع 
مؤجلة ؛ فهي إذن قصيدة نقد سياسي او اجتماعي ، في 
عليه  سارت  التي  القدمية  السنن  تفارق  االحيان  من  كثير 
القصيدة العربية عبر مراحل تشكيلها .              ففي 
انتظار  )في  بعنوان    " اهلل  عبد  كاظم  "عماد  لـ  قصيدة 
احلافلة ()3( تفصح عن نوع من العالقات االجتماعية التي 
كانت سائدة في اجملتمع عبر الية السرد التي متثل ميسم 
الشاعر الشاخص في بناء قصيدته  ،وذلك باعتماد ثيمة " 
النفي واملنفى "  التي كان العالمة الفارقة لإلنسان العراقي 
على مدى عقود ثالثة . كما ميكن ان نشير إلى ان الشاعر لم 
يشأ ان يطرح بعض االحداث السياسية جانبا عن املتلقي 
اجلديد الذي رمبا لم يعش حروب الشمال املتكررة ؛  اذ اشار 
الى تلك احلروب التاريخية ،  وهي اشارة صريحة الى عنف 
داخلية ليس حرب  تعاملها مع قضية  دائما في  السلطة 
الشمال اال واحدة منها   . تقوم القصيدة  املذكورة كلها 
على خاصية " التداعي " فالشاعر هو الراوي العليم الذي 
يسرد االحداث التي تبدوا هامشية ويومية  ورمبا يعيشها 
االجتماعية  املنظومة  تعرية  في  لكنها مهمة  ؛  فرد  كلُّ  
والسياسية التي كانت سائدة ،  ورمبا ادانتها وهو ما جتسد 

في قوله : )4(                                                    
في انتظار احلافلة

امي ..حبيبتي
هل تذكرين؟

عندما كنت صغيرا .. وكان لي من العمر سبع
سنني

قبلت ابنة اجليران
قبلتها , وهربت

حلقني اخوتها الصغار ..امسكوني اشبعتهم
ضربا

عماد كاظم عبداهلل 



العدد الثالث خريف   2013
51

قصيدة النثر والمأزق الثقافي  دراسات في النقد الثقافي 

ولكني هربت
كسروا زجاج النافذة الوحيدة في بيتنا القدمي

بعد أن عيرتهم من فوق السياج بأختهم اآلثمة                                        
هو  النص  بها  يصرح  ان  ميكن  اخر  مضمر  نسق  ثمة    
تذرع  كانت  التي  احلافلة  بريق  اذهانا  الى  اعاد  الشاعر  ان 
الشوارع جيئة ورواحا  ، فاحلافلة ليست وسيلة نقل هنا ؛  
بل اصبحت جزءاً من موروث شعبي ارتبط باحلياة البغدادية   
                                                                           ) وحيوات الناس  احيانا اخر ،  ولعل في قول الشاعر: )5
     ارى احلافلة .. تتجه نحوي .. سأغافل سائقها  اللص 
.واصعد من الباب اخللفي ...                                                                

لكنه  مهمة   ملرحلة  يوثق  واضح  هو  كما   – فالنص     
الضائع   الوطن  متثل  احلافلة  لعل   ، مغاير  نحو  على  توثيق 
الباب  من  والصعود   .. ابنائه  على  املتسلط  وسائقها   ،
، ثم خامتة القصيدة  اخللفي داللة على النكوص والتراجع 
نفسها  تؤكد محنة االنسان العراقي وهو يواجه االنكسار 
واحلصار في آن واحد )6(                                                                            
ما عاد مهما عندي ان أغدوا مالكا                                             
 ما دمت انا لست الشيطان                                                       

ان النص يشير الى تداخل ما هو سياسي ، وما هو اجتماعي 
،  فانه يرصد   تاريخي قدمي  الى حدث  إذ يشير  ، فالشاعر؛  
الفقر املدقع الذي يسيطر على عموم طبقات اجملتمع  ،هو 
ما جتسد في قوله:                                                                                  
   كسروا زجاج النافذة الوحيد في بيتنا القدمي                                         
ويصلح   ، بالثراء  يتسم  نفسه   للشاعر  اخر  فثمة نص    
ان يكون إمنوذجاً لقراءة نقدية ثقافية هو "مذكرات " الذي 
افتتحه الشاعر بخبر عابر: )7(                                                           

الطائرات باألالف نحو اجلزيرة تتجه
اجلند والدروع والبوارج

قد تنشب احلروب في أي حلظة
وينتهى العراق

وهكذا سيداتي .. تنتهي نشرة االخبار
ليلة هانئة وأحالماً سعيدة .

تبتغي قراءة اخلبر امرين :
األول : إن احلرب واقعة ال محالة . وإن العراق سينتهي ..
واآلخر : إن العراق خبرياً يتصدر نشرات األخبار العاملية .

ورمبا يشير  خبر الى أمر ثالث . هو التهويل اإلعالمي الذي 
                                                      : رافق احلرب. وبعد اخلبر تتالحق الصور 
   ثالثة طالب يدرسون .. وجندي يسخر منهم  كان  قبل 
                                           . أيام  كان طالباً مثلنا  يحلم بالتخرج نحو اجملهول 
 هذه الصور املتالحقة – حقاً – جنحت في تشكيل العالم 

فقد   )8( السائد  املعطي  تخرق  جديدة  رؤيا  وفق  على 
اكتنفت  التي  احلقيقية  احملنة  عن  لتعبر  الصور  تتابعت 
قصيدة  فإن  هذا  وعلى   . الزمن  من  ردحاً  العراقية  الذات 
النثر العراقية  احلديثة لم تتقوقع عند جانب معني .. فهي 
مزيج ملا هو اجتماعي صرف .. أو سياسي ، أو اقتصادي  .. 
اللغة  " أن يريح  إنها نص ثقافي لم يستهدف  مبعنى آخر 
من مهمة انتاج املعنى "  )9( على حد تعبير د. محمد عبد 
انتاج  واحدة هي  النثر مبهمة  اختزل قصيدة  الذي  املطلب 

الصوتية .                           
  وفي الوقت عينه ميكن توصيف  هذه النصوص .. ونصوص 
في  التسعينية  النثر  قصيدة  مظلة  حتت  تنطوي  أخرى 
العراق بأنها نصوص"  متمردة : متمردة على الواقع الشعري 
، بوصفها  ، ومتمردة على السلطة ثانياً  الذي سبقها أوالً 
قصيدة " شعوبية بدءاً من طريقة معارضتها السلطة الى 
معرضاً  القصيدة  اصبحت  حيث  احلرب   ظاهرة  مسحها 
لصور  ينتمي  نسقاً  يضمر  اجلمالي  وخلف   ، لها  فاضحاً 
للواقعة  القصيدة  تنتمي  كانت  وان   ، السلطة  كرستها 
اليومية " )10( ، كما جتسد في قول علي سعدون )11(:                                                

قولوا للكالب السائبة
في القاعات

واملكاتب
واملطارات

للخالدين في الوحل
اكتبوا لهم جميعاً

للمصفقني وحاملي صور هذا  وذاك
أن رجالً بجوارهم ميوت

ميوت
بغيابهم  يحلم   وهو 

ليوم واحد !
هذا  قراءة  تتطلب 
نقدياً  "حدساً  النص  
، ال يتقوقع داخل  هائالً 
الذي  بالقدر  اال  النص 
حركة  داخل  يدرجه   "
عامة ، يكشف  حركته 
بوصفها  الداخلية 
املمكنة  األطر  إحدى 
الكتابة  تسلكها  التي 
" )12(   ومبعنى ادق .. أن 
علي سعدون القراءة التي نريد . تلك 
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التي ال تتوقف عند حدود النص وال تقبل منطقه  القراءة 
الداخلي ، بل حتاول من خالل منطق آخر ، إنه منطق النص ، 

إدخاله في حيز أكبر منه . )13( 
وهو املنطق نفسه الذي نحتكم إليه ونحن نقرأ نص " علي 
" أحذية "   الذي ينطوي على  بـ  " اآلخر املرسوم  سعدون 
أنساق متعددة ، لكن النسق األكثر شيوعاً هو تعرية الواقع 
                                                                                                   ) االجتماعي ، يقول                                                                                     الشاعر : )14

وحدها تعانق املطر الذي يخذلها كل مرة         
وال تبوح بغبارها ألحد

وهي ذاتها من داست بأعصاب باردة
أنف من أحرق املكتبة أو باع املتحف

أو صفق للغزاة بحرارة .
خاللها  من  التي  الكوى  من  عدد  على  النص  انفتح  لقد 
أعمال  من  حصل  ما  بإزاء  الشاعر  صرخات  تنداح  وبها 
بحرق  متثلت  ..التي  العراقية  الثقافة  طالت  بربرية 
                                                                                          .  . وغيرها وبيعه       املتحف  وسرقة  الوطنية  املكتبة 
ولعل من املهم القول – هنا – إن لفظة – " صفق " التي 
فهي    " بحرارة  للغزاة  صفق  أو    : املشهد  هذا  بها  ختم 
فقد   ، الشاعر  منه  ينهل  الذي  املعجم  ذات  إلى  تنتمي 
تكررت في نصوص كثيرة  وهي  تنطوي على إدانة واضحة 

وصريحة لإلنسان العراقي ، كما جتسد في قوله : )15(
أحذية قانية وأخرى فاقعة

مع ذلك هي ال تتباهى مثل بعضهم
وال تشتم أحداً

مثلما ال تصفق ألحد طوال عمرها .
وفي قوله أيضاً )16(

ما الذي يدور في خلدك وأنت تكرع الدم الذي سال
في الباب الشرقي

أي كتاب قرأت بعدها ومن
صفق لك ؟

ويقول في مكان آخر : )17(
األوباش باعة الدم والتصفيق

وقوله كذلك : )18(
كّل شيء يهتز

الكروش
ومؤخرات السياسيني بفعل التصفيق .

تبدو  موضوعات  في  واخلوض  باملعنى  الشاعر  هوس  إن 
، قد خرج  املعاصر  النص  بكون  اال  ثانوية ال ميكن تفسيره 
 ، طويلة   لعقود  العربي  الشعر  قتلت  التي  التقريرية  من 
 ، مفارقة  بالغية   " استحداث  صوب  االجتاه  ثّم  ومن 

أوّل في األخيرة  ، لكنه  ، وداللية مفارقة  وايقاعية مفارقة 
                                                                ) 19(  .  " للداللة  شرعياً  بديالً  الالداللة  أصبحت  حتى 
" على  " على سعدون  الشاعر  أن  إلى  أن نشير  كما ميكن 
الرغم من بساطة موضوعاته وعفويتها ، إذا صح التعبير 
                                                                       . وتشعباً  اتساعاً  أكثر  وحياة   بعيداً  مغزى  وراءه  فإن   ،
نهاية  في  جرى  ما   " بأن  الغذامي  مقولة  يؤكد  كله  هذا 
االربعينيات من فتح شعري " هو حادثة ثقافية لها دالالتها 
احلضارية " )20( التي ميكن ان نعكسها على قصيدة النثر 
احلديثة التي انفتحت على ما هو يومي ومقموع وهامشي 
ليؤلف قيمة إبداعية ليأنسن لغة الشعر والشاعر . ومن 
ثم تنتهي أسطورة املقدس ولم يعد الشاعر " نبياً أو فحل 
الفحول    ، أو أنا طاغية ، وامنا هو بشر فيه نقص وضعف 

ومحتاج ومنكسر " . )21(
   لقد استثمر الشاعر العراقي املعاصر قصيدته الى أقصى 
لذلك  االشياء  ورمبا قبح  واجملتمع  احلياة  ليكشف قبح  حد 
( ال حتصى تصور هواجس  )الءات  بـ  جند نصوصهم مليئة 

املوت وهواجس احلياة ، املوت املرتقب الذي صار الوجه األكثر 
طغياناً ، ويندر أن جند شاعراً لم ينغمس في أتون ثيمة املوت 
، يقول  الراهنة  للحياة  املوت معادالً موضوعياً  ، حتى صار 
جمال جاسم أمني : )22(                                                                          

هكذا
سيقف املوت  على مخلبيه

فادحاً...
ينظر إلى األرض ككرة من نار

وبشراهة...
ال تبلغها سوى شراهة املقصات

سيحدث اعماركم عن القصر
ونرجسكم عن الذبول

يحدثكم
كيف تصبون أصواتكم

في جرار من الصمت
وترحلون بال ذكريات

جمال جاسم امين 
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تعامالً  املوت  ثيمة  تعامل مع  الشاعر  ان  واضح هنا كيف 
حداثوياً بعيداً عن التعامل الكالسيكي اجلاهز ،  فقد غلف 
الشاعر خطابه بشيء من السخرية  ، ورمبا اخليبة ، وهي ما 
تبوح به التراكيب اآلتية :                                   سيحدث 
اعماركم عن القصر ، ونرجسكم عن الذبول ، وكيف تصبون 
                         . ذكريات  بال  وترحلون   ، الصمت   من  جرار  في  اصواتكم 
ثم تأتي بعد ذلك حشد من الـ " الءات " التي تكتب املأساة 
العراقية ، وتعبر عنها بلغة ممزوجة بالسخرية الذعة  ، يقول 

جمال جاسم : )23(                 
حيث ال قداسة للمومياء ات

وال أسواق ...
لباعة األحجار الكرمية

فعندئذ...
ال مكان لهشيم أرواحكم اليابسة .

سوى فسحة في رياح  اجلحود
التي  احلرمان  حالة  للجنس تكشف عن  النافية  ال  فتكرار 

يريد الشاعر رصدها ، والتعبير عنها إذ  يقول : )24(
ال هديل أليامنا 

ال حدائق تأوي عصافيرنا بعد اآلن 
رمبا نحتاج فقط 

إلى فسحة نتبادل فيها التجاعيد 
شعراء  قصائد  أكثر  في  منتشرة  تكون  تكاد  سمة  وهي 
النثر التسعينيني وما بعدهم ، يقول نصير الشيخ : )25(:

ال بلد
اهديك أهلته 

ال ورد اتوجه اشتعاالتي
...

ال أُرواح خطوتي فيك 
اسر اليك اروقتي 

بقاياّي
ورمبا تبدو اكثر وضوحا في شعر"  مروان عادل " الذي ميثل 
شعره نسيجا خاصاً ، يصعب على الناقد ان يضع في ضمن 
شعراء جيله ، فهو اذا جازت العبارة ، عصي على التجييل 

، إذ يقول : )26(
ال مكان لي حني يدفن املدخنون حرائقهم 

في قشور برتقالة 
حني يفضل املتسوقون اسماكاً تتعذب !

ويضرب الطبالون 
على جلود حيوانات أكلوها !

تعصف  كثيرة  مضمرة  بانساق  محملة  النصوص  إن 
بالشاعر لتؤلف " متظهراً ثقافياً لوعي املؤلف ملا يدور حوله 

" )27( عن استنطاق النصوص والولوج الى اعماق اعماقها 
النسق  الى  للوصول  خارجياً  النصوص  نقارب  اننا  مبعنى   ،
الثقافي االكثر هيمنة في النصوص االبداعية ، لذلك فإن 
خاصية  اهم  تفقده  النصية  القراءة  اطار  في  النص  عزل 
متده باحلياة هي صلته بالواقع ، او متثيالت الواقع في الكتابة 

الشعرية .)28(
ان هيمنة ) ال ( الرفض على قصائد الشعر تفصح من جهة 
اخرى عن قصدية واضحة حلالة الرفض التي تبناها شاعر 
قصيدة النثر ، فقد عبر عن احلرب وما جرته من ويالت على 

مختلف  بشيء  الشعب  هذا 
عما عبر عنه  بعض العموديني 
الذين حتولت قصائد الى اهازيج 
حربية ، ذلك ان احلرب صارت ثيمة 
 ، التسعينيات  جيل  على  دالة 
مختلفة  بأشكال  عنها  عبروا 
قصائدهم  انغمست  فقد   ،
وتابعت  العراقي  الهم  اتون  في 
احلرب وانغمست في اتونها برؤى 
جديدة تخرج عن تلك التعبوية 
الى اشبه ما تكون وثيقة ادانة 

للحرب بشكل عام ،
 وفي مالحقتنا جملاميعهم  في الوقت احلالي فإنها تكشف 
عن انهم لم يغادروا ذلك امليسم وبقيت قصائده تدور في 
االرض  وتصبح   ، الناس  فتنهار حياة  التي جتدد  احلرب  فلك 

يباباً ، كما يقول صفاء ذياب : )29(
هذه احلرب تتأنّق كلَّ يوم 

فمنذ ثالثني عاما كانت ترتدي االخضرَ في الشوارع ِ
توزع األشجارَ على الدروب 

وتصبُغ البنايات بورودٍ يابسة ...
وهنا تبدو مهمة الشاعر ثقافية اكثر مما هي جمالية ، هي 
كشف لصورة احلرب القبيحة التي كانت نتيجتها ماليني 
من اليتامى ، ومعاقني كثر،  وارامل ال تعد ، وحرائق ، وهزائم 

، وعالمات فارقة كثيرة ، وموت أحمر  : )30(
لدي ماليني اليتامى 

واطراف ال حتصى 
فتحت سوقا لبيع االيدي واالرجل واالصابع 

بأيام  – كشف واستبطان لذاكرة عاجة  – إذن  فالقصيدة 
سود ، ومفارقات مبكية ، وتناقضات ال تنتهي ، فقد انسن 
وهبت  فقد   ، وسخية  واهبة  الى  وحّولها  احلرب  الشاعر 
العمل مهنا  العاطلني عن  والناس   ، اجلنود وظائف  كثيرة 

جديدة ، ال يتقنها أحد ، يقول صفاء ذياب : )31( 

صفاء ذياب  
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انها احلرب 
لم تترك مجاال للعاطلني 

....
وهبتني احلر اشياء كثيرة 

وعلمتني مهماً ال تعدُّ
علمتني كيف اصنع التوابيت 

وكيف أنوح على اخوتي 
احلرب – اذن – وهبت الناس عالماتهم الفارقة ، 
، فثمة  الفارقة  واحد منهم عالمته  وصار لكل 
 ، ، وامرأة اسيرة  ، واسير  ، وامرأة شهيد  شهيد 
فارقة  عالمات  بحق  انها  ...ألخ  وهارب   ، ومعاق 

لشعب اعزل : )32(
من منا لم تهبه احلرب 

عالمته الفارقة 
فقد امتزجت االرواح مع احلرب في حالة فريدة ، 
ثمة حفل زفاف بالقرب منه مجلس عزاء ، ثمة 
احالم كثيرة مؤجلة ، تنظر نهايتها ، حتى صار 
احلرب مرآة يرى االنسان صورته من خاللها  وهي 

صورة تركت احلرب بصماتها عليه : )33(
احقاً هذا وجهي 

لم اره منذ سنني طوال
لكني اتذكر اخر مرة رأيته فيها ندياً وغضاً 

لم متر عليه سوى ثالثة حروب 
وحصار 

وثلج يتساقط 
ملاذا إذن كل هذه الندوب 

من  قليل  وعدد  ومسدس  رشاشتني  سوى  منه  تدن  لم 
القنابل 
اليدوية  

ال ميكن للمرء ان يتحدث عن قصيدة النثر في العراق مبعزل 
عن تلك االنا املتوثبة واملتأججة التي تلف قصائد شعرائها ، 
وذلك االلم الذي صار " قوانة قدمية " غير انها متجددة يقول 

مروان عادل : )34( 
جرى 

أن وجهه صار خامتاً
وأن سلسلة من هموم علقت قلبه وتدلت 

من اذن " قوانة قدمية "
،  ووعاظ  الى رفضة  االنا حولت بعض شعرائها   وان هذه 
،ودعاة ، ونصوصهم الى رفض  ، حكم ،  ومواعظ  : )35( 

كما نلمسه في قول مهدي القرشي:

كفى صفيراً في املوسيقى 
كفى نوما في مزرعة النسيان 

كفى سرقة عطر الوردة والساقية 
كفى خنق تنفس املراعي بحذاء امريكي

 وقد حتول الشاعر بفعل عسر تلك احلياة وضيقها الى راء 
وشاهد ملا حصل او لم يحصل : )36(

رأيت الف لؤلؤة ال تضئ
 رأيت حديقة عاقر ومطر خلب

 ثم يقول :
يكتب قصيدة حب حتت  رأيت شاعراً 

املطر االسود
  رأيت ربيعاً عارياً 

العوملة  فلسفة  يحمل  حماراً  رأيت 
ويأكل رأس املال 

رأيت حربني وحصار يعتصره البرد 
بكارة   يفضون  يوسف  اخوة  رأيت 

الكالم 
في  اخلوض  ان  املوز  تلتهم  وزليخة   
تأخذنا    ، النصوص  كهذه  نصوص 
 ، فني  او   ، جمالي  هو  عما   بعيداً 
اتساعاً  اكثر  فضاءات  في  بك  وحتط 
انها   ، يتوقف  ال  الذي  العراقي  االلم  مسيرة  مع  واتساقاً 
اكثر  هو  مبا  ممزوج  لكنه   ، مضمرة  هو  مبا  تبوح  نصوص 
عن  بعيد  اخرى  حلياة  فرصة  عن  الباحثة  بالروح  التصاقا 

احلرب واجلوع والفاقة .
ورمبا هذه احلياة الضاجة بالقهر واحلروب واحلصار ، قد تركت 
بعض االثار على بعض نصوصهم  ووسمتها بطابع اليأس 

والتشاؤم : )37(
عاطل انا 

واسرافيل يتأبط دفتر ذنوبي 
أو قوله :

كل ما تبقى   من الوردة 
شوكها 

واجلوع يوزع الفخاخ 
أو قوله :

تنحني االرض تقبلني
وانا لفرط غبائي 
امنحها جسدي 

ورمبا حتى عنوانات قصائدهم   تشي بتلك االنوية املتضخمة 
من قبيل : " انا واحد وانت تتكرر" ، ملهدي القريشي ،  لكن 

مهدي القريشي 
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توقد مصباح  ان  اخرى حتاول  ذلك ال مينع من وجود قصائد 
احلياة لترى احلياة بعني بيضاء وهو عنوان اجملموعة الشعرية 

ألحمد عزاوي.
وبعد فإن املتأمل كثيراً في معظم شعراء اجليلني االخيرين 
يعلم جيداً ان قصائدهم حتلق في جناح احلياة وما حتفل به 
من راهن ثقافي متنوع ومختلف ، مستثمرة تلك املساحة 
املتاحة من اخلرق العظيم في النسق الشعري الذي احدثه 
رواد قصيدة النثر بحيث صرنا نرى في قصيدة النثر العراقية 
حادثة ثقافية اكثر مما هي جمالية او فنية وحتولت بفضل 
ولعب  وتناقضات  به من مفارقات  وما حتفل  اجملازية  لغتها 
لفظي متنوع الى شعر يعبر اخمليلة ليحلق في فضاء احلياة 

بكل تداعياتها وتشظياتها .

االحاالت
 ، )1(: واقع قصيدة النثر في العراق ، حكمت احلاج ، مجلة آفاق عربية 
بغداد العدد ) 7-8 ( 1996م  نقالً عن الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر 
بغداد  ط1   ، الثقافية  الشؤون  دار  عبيد  صابر  محمد   . أ.د  العراق،  في 

2010م.  : 156.
)2(: املصدر نفسه : 156-157. وينظر: النقد الثقافي وقراءة في األنساق 
الثقافية العربية ، عبد اهلل الغذامي ، املركز الثقافي العربي ، بيروت - 

الدار البيضاء ، ط1 ، 2000م  : 14. 
 ، النورس  حبيب   ، مشتركة  شعرية  مجموعة   ، ومئذنة  شاهدان   :)3(
نادي   ، العراق  في  والكتاب  لألدباء  العام  االحتاد   ، عبداهلل  كاظم  عماد 

الشعر ، 2010م : 18.
)4( : املصدر نفسه : 18.

)5(: املصدر نفسه : 20
)6(: املصدر نفسه :20

)7(: املصدر نفسه : 23.
)8( : املصدر نفسه : 9.

لقصور  العامة  الهيئة   ، املطلب  عبد  محمد  د.   ، املشكل  النص   :)9(
الثقافة  ، مصر، ط1 ، 1999م : 134.

)10(: الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر في العراق : 156.
)6( ، ط1، 2006م.  )11(: اصغاء للمنفى ، علي سعدون منشورات عني 

21 :
)12(: دراسات في نقد الشعر ، الياس خوري : 70

)13( : املصدر نفسه : 71.
)14(: اصغاء للمنفى : 

)15( : املصدر نفسه : 26.
)16( : املصدر نفسه :30.

)17( : املصدر نفسه : 38.

)18( : املصدر نفسه : 48.

)19(: النص املشكل : 77.
)20(: قراءة القصيدة احلرة ، أ.د, محمد عبد اهلل الغذامي ، مجلة االقالم 

، العدد )5( تشرين االول ، 1982.
)21( : املصدر نفسه : 19.

)22( ؛ سعادات سيئة الصيت ، جمال جاسم أمني ، دار الشؤون الثقافية 
، بغداد ، ط1 2008م  : 143.
)23(: املصدر نفسه : 144.

)24( : املصدر نفسه : 150.
، دار الينابيع ، سورية –  )25(:  شجر من محنة الوقت ، نصير الشيخ 

دمشق ، ط1، 2010م  : 84-83.
)26(: تراتيل طيور محنطة ، مروان عادل ، مؤسسة شرق غرب – ديوان 

املسار للنشر ، ط1، 2009م : 79.
والكتاب  االدباء  احتاد  اصدارات  الصكر،  ناصر  صادق   ، االدب  خارج   )27(

العراقيني في ميسان ،ط1، 2011م: 91
)28(: ينظر : املصدر نفسه : 91.

للعلوم  العربية  الدار   ، ذياب  صفاء   ، سوداء  بضفيرة  ابيض  ثلج   :)29(
ناشرون ، لبنان ، ط1 ، 2012م  : 13.

)30(: املصدر نفسه : 13.
)31(: املصدر نفسه : 13- 14.

)32(: املصدر نفسه : 15.
)33( : املصدر نفسه : 21.

)34( تراتيل طيور محنطة : 13.
 / الثقافية  الشؤون  دار   ، القرشي  مهدي   ، تتكرر  وانت  واحد  انا   :)35(

بغداد ، ط1 ، 2005م  :36.
)36(: املصدر نفسه : 37.

)37( :املصدر نفسه : 56-55.
املصادر

انا واحد وانت تتكرر ، مهدي القرشي ، دار الشؤون الثقافية / بغداد ، ط1 
، 2005م -

ط1،   ،  )6( عني  منشورات  سعدون  علي   ، للمنفى  اصغاء   -  -
2006م. 

-  تراتيل طيور محنطة ، مروان عادل ، مؤسسة شرق غرب –   -
ديوان املسار للنشر ، ط1،

العربية  الدار   ، ذياب  صفاء   ، سوداء  بضفيرة  ابيض  ثلج   -  -
للعلوم ناشرون ، لبنان ، ط1 ، 2012م

االدباء  احتاد  اصدارات  الصكر،  ناصر  صادق   ، االدب  خارج   -  -
والكتاب العراقيني في ميسان ،ط1، 2011م 

املؤسسة   ، ط1  خوري،  الياس   ، الشعر  نقد  في  دراسات   -  -
العربية للطباعة والنشر ، 1981.

الشؤون  دار   ، أمني  ، جمال جاسم  الصيت  سعادات سيئة   -  -
الثقافية ، بغداد ، ط1 2008م

حبيب   ، مشتركة  شعرية  مجموعة   ، ومئذنة  شاهدان   -  -
النورس ، عماد كاظم عبداهلل ، االحتاد العام لألدباء والكتاب في العراق ، 

نادي الشعر ، 2010م 
- شجر من محنة الوقت ، نصير الشيخ ، دار الينابيع ، سورية   -

– دمشق ، ط1، 2010م
. محمد  أ.د  العراق،  النثر في  التشكيلي لقصيدة  - الفضاء   -

صابر عبيد دار الشؤون الثقافية ، ط1 بغداد 2010م.    
- قراءة القصيدة احلرة ، أ.د, محمد عبد اهلل الغذامي ، مجلة   -

االقالم ، العدد )5( تشرين االول ، 1982   
العامة  الهيئة   ، املطلب  عبد  محمد  د.   ، املشكل  النص   -  -

لقصور الثقافة  ، مصر، ط1 ، 1999م 
، عبد  العربية  الثقافية  األنساق  وقراءة في  الثقافي  - النقد   -
 ، ط1   ، البيضاء  الدار   - بيروت   ، العربي  الثقافي  املركز   ، الغذامي  اهلل 

2000م  
آفاق  ، مجلة  احلاج  ، حكمت  العراق  النثر في  - واقع قصيدة   -

عربية ، بغداد العدد ) 7-8 ( 1996م  :  
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حاول عبد اهلل إبراهيم ربط المرويات القديمة بإطارها المرجعي، والكشف عن مالبسات تشكلها تاريخيا 
النص")1(،  إطارها  في  يترتب  التي  الحاضنة  باعتباره  الثقافي  "بالسياق  ذلك  في  مستعينا  واجتماعيا 
حيث وجد أنها خضعت في بداياتها لشروط تاريخية فرضها الواقع االجتماعي، كما أن إعادة إنتاجها في 
العصور الالحقة ظل رهين نظام الشفاهية أمدا بعيدا، مما أعيد معه إنتاج هذه النصوص وفقا لشروط 
لمواجهة  تاريخيته وتكييفه  السرد من  لتحرير  المهيمنة والمتطلعة  المتلقي وآليات تحكمه، وممارساته 
األنساق الثقافية المتسلطة، ويقول في هذا الصدد: "لم تطور الثقافات الشفوية ظروفا تسهم في حماية 
نصوصها األدبية، وهي ال تستطيع ذلك، ألن النصوص رهينة التداول الشفوي الذي يتعرض النزياحات، 
واقصاءات كثيرة، وغالبا ما تدمج النبذ المتبقية من نصوص متماثلة في الموضوع واألسلوب، فتظهر من 
تلك األمشاج نصوص جديدة تسهل نسبتها إلى هذا أو ذاك، وتخضع لروح العصر الذي تعرف فيه")2(. 

إذن ماهي الرؤية التي اعتمد عليها الناقد في تقصي هذه اآلليات؟

آليات التمركز الديني يف السرد العربي القديم 
قراءة يف كتاب )التلقي والسياقات الثقافية( 

غزالن هامشي
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إلى  أثناء تتبعه ملراحل تطور الظواهر السردية  الناقد  عاد 
بداياتها، متقصيا السياق العام الذي أنتجت فيه واألنساق 
التي تدخلت في توجيهه، حيث الحظ أن املرويات اجلاهلية 

تعرضت لعمليتني أساسيتني: الطمس وإعادة التشكيل
1ـ آلية الطمس واإلقصاء: 

"طمس  في  الناقد  منظور  من  أساسا  تتمثل  التي  وهي 
املرويات السردية، وذلك بإصدار حكم قيمة قرآني  معظم 
أخبارهم  مبعنى  األولني  أساطير  بأنها  ووصفها  بحقها، 
مالحظة  إلى  تتجه  رؤية  تركيب  مت  ثمة  ومن  باطلة")3(. 
األطر  كل  في  مخالفني  زمنني  بني  وحصرها  التناقضات، 
اجلاهلية  األخالقية:  واملنظومات  والدينية  العقائدية 
واإلسالم. وقدم الناقد مثاال عن املنتج اجلاهلي الذي تعرض 
لالستبعاد واإلقصاء، بالنظر إلى وظيفته اخلارجة عن اإلطار 
الديني املرسوم له، متثل في منوذج النضر بن احلارث بن علقمة 
القاص القرشي، الذي مثل اجتاها معاكسا ملسار الرسالة 
السماوية، وتعاطى بنوع من املماثلة مع متضمنات القرآن 
من ناحية املوضوعات املقدمة واللغة التي شكلت إطارها 
بل  والتهميش،  اإلقصاء  من  بنوع  عومل  ثمة  ومن  العام. 
أثناء  قيمة متشدد  في حقه حكم  ذلك صدر  من  واألكثر 
التعامل مع حالته وصل إلى حد األمر بالقتل، وهذا حسب 
الناقد يعكس خطورة موقعه على اإلسالم، وخطورة موقفه 
حاول  الذي  املتمركز  الديني  للنسق  تهدميا  يشكل  الذي 
حتطيمه، بخلق عوالم سردية موازية للعوالم املنتجة في 
يعكس  بخطاب مضاد  األخير  قابله  والذي  القرآني،  النص 
رؤيته لفعل القص واالختالق السردي، من خالل نزول ثماني 
ما  لكل  حيث مورس حجب  واجلزاء.  بالعقاب  تتوعده  آيات 
البنية  معه  وتعاملت  الدينية،  الرسالة  جوهر  مع  تعارض 

الثقافية السائدة بتجاهل شديد. 
هذه  تشكل  مالبسات  عن  الكشف  في  الباحث  استمر 
التي عبرت عن إطار مرجعي مغاير يتسم  املعارضة،  اآلراء 
بالتناقض إلى حد التنافر، حيث وجد أن األخير لم تخلقه 
خلقته  ما  بقدر  املوضوعية،  وال  الشكلية  التعارضات 
مثاال  وأعطى  واملتنبئ،  النبي  بني  الوظيفية  التعارضات 
العصر  في  بقوة  احلاضر  الكهان  بسجع  الصدد  بهذا 
اجلاهلي، والذي عبر فيه املتنبئون واملتعبدون عن مقاصدهم 
وأفكارهم، حيث وجد أنه لم يخالف في شكله وموضوعه 
التي  "املوضوعات  أن  إذ  القرآنية،  الرسالة  مضمون وشكل 
تتخللها  وعظية  أخالقية  إجماال  هي  فيه  تتواتر  كانت 
ضروب من التأويالت الغامضة، أما أساليبه فيغلب عليها 
التي  السجعية  الصيغ  ما  حد  إلى  متاثل  التي  األسجاع 

جندها في اخلطب والنصوص الدينية. ومن احملتمل أن أصل 
من  كل  بها  يقوم  التي  الوظائف  في  قائما  كان  التعارض 
ووظيفة  الرسول  وظيفة  في  اخلالف  أي  واملتنبئ،  النبي 
عن  بعيدا  النصوص  ماهية  إلى  نظر  لو  أنه  ذلك  الكاهن، 
سلطة املقدس، لوجدنا أن التماثل في املضامني واألساليب 
ال يفضي إلى نوع من التعارض احلقيقي، ويرجح أن ظروفا 
من  نوعا  وفرضت  التعارض،  ذلك  أوجدت  وتاريخية  واقعية 

التناقض بينهما")4(. 
التأسيس  حاولت  التي  والنثرية  الشعرية  اخلطابات  إن 
املهيمن،  الديني  للمركز  مغايرة  ورؤية  متمايزة  لنظرة 
وركبت هويتها استنادا ملعايير تختلف عن املعايير الثقافية 
السردي  النثر  ذلك  ومثال  واستبعدت،  غيبت  والدينية 
املتخيل الذي يرى الناقد أنه "كان يعنى باملغيب من الوعي 
االجتماعي، الذي كان يعبر عن معتقدات ورؤى تشكل في 
جملتها البطانة الالشعورية للمجتمع اجلاهلي، ليس ذلك 
فحسب، بل إن هذا وغيره كان يندرج فيما ميكن أن يصطلح 
"العلم  خدمة  في  يسهم  ال  ألنه  بـ"الفضلة"  عليه 
اإلسالمي  العصر  إلى  املوقف  هذا  واستمر  اإللهي")5(، 
حيث اجته العلماء إلى ذم القصاص وتهميشهم، نظرا ملا 
أحدثوه من خلل في البنية الدينية السائدة، حيث اضطلع 
العباد وخاصة بعد دخول  عدد كبير منهم مبهمة تسلية 
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واخلليقة  البدء  قصص  عن  مروياتهم  في  اإلسرائيليات 
السلطة  افترضتها  شروط  عن  وخروجهم   ... واألنبياء 
الدينية ملمارسة القص، واملتمثلة في الصدق ودقة اإلسناد، 
وتذكير،  وإرشاد  وعظ  من  اإلسالم  بخدمة  مهمتها  وربط 
حيث "كلما كانت قصص العامة تتطور من أجل تأسيس 
كان  والصدق،  احلقيقي  اإلسناد  على  بخروجها  وجودها 
تغييبها،  على  ويعمل  جتاهها،  عنفا  يزداد  اخلاصة  موقف 
ألنها تهدف إلى الهاء املؤمن عن دينه، كونه ينشغل بها وال 

يعتبر بها")6(. 
لقد مثلت املرويات السردية القدمية جانبا كبيرا من التاريخ 
املشكل للسلطة، إذ خضع واضعوها ألنساق هذه السلطة 
أو  معرفية  أو  سياسية  أنواعها  اختالف  على  املتعالية 
دينية، مما جعل تاريخا كبيرا مغيبا ومقصيا ومسكوتا عنه، 
وسياسية،  واجتماعية  وثقافية  أيديولوجية  عوامل  بفعل 
توضح أساسا في الفرق املعارضة والتي توسلت بالتشفير 
أنساق  تشكيل  خالل  من  وذلك  رسالتها،  لتمرير  والترميز 
أدبية  أنواع  وإنتاج  املسيطرة،  احلاكمة  لألنساق  مضادة 
من  اعتبارا  اخلاصة،  مكانتها  تختلق  بها  خاصة  جديدة 
السائدة  الرسمية  الثقافة  وبني  بينها  التعارض  عالقة 

وتستخف مبرجعيته. 
ويحاول الناقد أن يقدم تبريرا لهذه الرؤية متعلقا بشروط 
اإلرسال والتلقي، حيث يجد أن السرود الشفاهية تشكلت 
قوته  استمد  الذي  السائد،  الشفاهي  بالنظام  متأثرة 
وجهته  التي  والفكرية،  الدينية  املرجعيات  من  املعرفية 
ووجهت نظرته ملا فيه خدمة للدين، وأن التدوين احلاصل في 
املرويات  الثاني الهجري اضطلع مبهمة احلفاظ على  القرن 
العصر.  ذلك  في  املهيمن  النسق  تقبلها  والتي  املتداولة 
اعتبار  النسق، على  ثانية جتاهل ما خالف ذلك  ومن جهة 
أن العصر اجلاهلي يختلف عن عصر التدوين في املشكالت 
كثيرا  "فإن  ثمة  ومن  والروحية،  واالجتماعية  السياسية 
واستثمرت  اجلاهلي  العصر  استلهمت  التي  املرويات  من 
معطياته القبلية والدينية، لم جتد مكانا في مدونات عصر 
لها  التي  السياسية  الدينيةـ  املؤسسة  ظل  في  التدوين 
منظورها وتصوراتها اخلاصة"، مما يعني استبعاد كثير مما هو 
العصر وقبل ذلك مما هو معارض ملوقف  مخالف لطبيعة 
فرضها  التي  املتلقي  لشروط  مستجيب  وغير  اإلسالم 

الواقع الثقافي والديني لتلك الفترة")7(. 
بالشفاهية  يحتفي  الزمن  ذلك  في  العربي  العقل  كان 
الوعي  ظل  اإلسالم  ظهر  وحينما  ونظام،  ووجود  كرؤيا 
علمنا  إذا  خاصة  الديني،  املركز  بقوة  محكوما  الشفاهي 

أنه كان ميثل انعكاسا للواقع وحتوالته، حيث عدل منظوره 
للدين  الترويج  في  املسهمة  املنظورات  بتسويق  اخلاص 
ومركزيته، وألن الشعر الذي هو رديف الشفاهية أو املوجود 
بسببها كان املهيمن في الثقافة العربية، فقد ظلت آلياته 
إذ احتكم وجوده  الكتابي فيما بعد،  الوعي  متحكمة في 
وحافظ على مركزيته بسبب متاشيه مع منظومة اجملتمع 
واعتباراته اخللقية، ومن ثمة استمر في تشكله وفق هذه 
املنظومات العقلية، حيث ساير قوة املركز الديني في نضاله 
ضد كل العقائد املغايرة، وصار مصورا لتلك املعركة الدينية 
الثقافية  القيمية  إلى  محتكما  والكفار  املسلمني  بني 
الوظيفة  لهذه  خاضع  غير  منتج  كل  تعتبر  والتي  آنذاك، 
واملرفوض  الهامش  حكم  في  ـ  الدينية  الوظيفة  أي  ـ 
واملمنوع، وهذا ما سارت في حكمه املدونات السردية التي 
العقل  ألن  والتحوير،  التغيير  من  بكثير  معها  التعامل  مت 
التي  العربي خاضع في منظوماته إلى اآلليات الشفاهية 
النصوص  إنتاج  إعادة  مت  ثمة  ومن  الدينية،  املركزية  غذتها 
الشفاهية القدمية والتالعب بها لتساير القيمية الدينية 
وهذا  ظهوره  في  تأخر  التدوين  أن  علمنا  إذا  خاصة  آنذاك، 
في  التلقي  حاجات  لتساير  بالنصوص  التالعب  يجعل  ما 

حكم املوجود. 
الناقد اجلزائري عبد  وميكن أن جند هذا احلكم القيمي عند 
امللك مرتاض، الذي يوضح موقفه من الشفوية في قوله: 
"ال يكاد النص الشفوي يرتبط إال مبا هو ديني، ومن الديني 
الباطلة،  املعتقدات  لبعض  بالترويج  منه  باألضعف  إال 
املسلمون  العلماء  أجمع  التي  اخلبيثة  واإلسرائيليات 
الثقات، منذ القدم، على إنكارها، وإال مباهو أسطوري، ومن 
والسعالي  واجلان،  العفاريت  مع  بالتعامل  إال  األسطوري 
والغيالن، واحليوانات التي ال متتنع، في اخليال الشعبي")8(، 

د. عبداهلل ابراهيم 
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املنظور  لهذا  النقدية  األحكام  خضوع  مدى  يتضح  وهنا 
الرؤية  تنبثق  ومنه  التفكير  مركز  القرآن  كان  القيمي. 
الدينية للوجود، ومن ثمة مت ترتيب كل األمور وفق املعايير 
التي  الدينية  املركزية  الرؤية، فتأسست  أحلتها هذه  التي 
املنتجات  وتغيير  العالم،  تشكيل  إعادة  في  أسهمت 

الشفاهية بحسب توجهها وخضوعا ملركزيتها. 
لقد ربط املسلمون األوائل بني الدين والفكر واللغة، واعتبروا 
أن قيمة الشاعر أو املبدع بصفة عامة مقرونة بصحة دينه، 
ومدى متثله لسلطة اخلالفة على اعتبار أن الدين هو مقياس 

النظرة إلى احلياة والى اإلبداع. 
2ـ إعادة التمثيل والتكييف احلاصل: 

رتبت  التأسيس لنظام فكري جديد،  أنه قد مت  الناقد  وجد 
املنبثقة  الرؤية  يتناسب مع  الوقائع واألحداث مبا  إثره  على 
يوافق  مبا  التوجهات  وعدلت  الديني،  اخلطاب  فعل  من 
املهيمنة، ومن ثمة وقع تكييف  والدينية  الثقافية  السنن 
وإعادة نظر في "صياغة املوروث الثقافي الذي يكون نسيج 
صحح  فقد  جديدا،  صوغا  اإلسالم  قبل  العربية  الذاكرة 
القرآن التصور املتوارث عن املاضي، وأورد أخبار األمم السابقة، 
مبا يجعل كل ذلك جزءا من تصوره اجلديد للعالم، وفي ذلك 
القيمية  املنظومات  محل  مختلفة  قيم  منظومة  أحل 
في نسيج  الدينية  املركزية  تدخلت  هنا  ومن  القدمية")9(، 
نظرة  يوافق  مبا  دالالتها  وعدلت  اجلاهلية  النثرية  املرويات 
معظم  إنتاج  فأعيد  هدفه،  يخدم  فيما  ووظفت  اإلسالم، 

النصوص السردية مبا يناسب السياق الثقافي املفروض. 
ومبا أن القرآن ميثل خطابا متعاليا فقد كرس هذه النظرة، 
من خالل ضبط مفهوم القص وتعديل دالالته، مبا يؤسس 
ملركزيته وشحنه بحموالت ثقافية مهيمنة، وذلك بربطه 
معناه  وإحلاق  واحلق،  والصواب  والدقة  واخلبر  اإلبالغ  مبعاني 
بالصدق واملوعظة والتدبر ... وكل هذا خلق حسب الناقد 
فضاء دالليا جديدا كرس كل هذه الضغوطات واإلكراهات، 
باعتباره  إال  القرآن  في  للقصص  ينظر  "لم  ذلك  إثر  وعلى 
وتقدمي  املثل،  ضرب  إلى  ويهدف  موعظة،  على  ينطوي 
القدم")10(.  في  املغرقة  املاضي  وقائع  خالل  من  النصح، 
لقد وقع انقسام في املشهد الثقافي العربي بعد أن فعل 
اخلواص  ثقافة  حتكمت  ثمة  ومن  والسياسة،  الدين  دور 
)العلماء والنقاد( في منظورهم للقص املناقض للمنظور 
املهيمن لدى العوام، سواء منهم املتلقني أو مؤلفي القص، 
من هنا أسهم هذا املناخ في بروز أدوار جديدة لنقاد األدب، 
الذوق  لتوجيه  كافية  رمزية  سلطة  لهم  كانت  الذين 
والقيم الفنية واألدبية، حيث كان موقفهم مجسدا لرؤية 

املؤسسة الثقافية الرسمية، التي احتكمت إلى مرجعية 
املؤسسة السياسية، هذا املوقف املمثل ملوقف اإلسالم. 

ويحاول الناقد الكشف عن هذه الدالالت اخملتلفة من خالل 
تقصي معاني القص في القرآن، حيث يجد أن الفعل قص 
"على معنى اخلبر ووصول النبأ،  يحيل في اخلطاب القرآني 
نقص  القرى  "تلك  تعالى:  قال  إخبارية،  واقعة  عن  واإلبالغ 
عليك من أنبائها" ]األعراف: 101[. وقوله: "وكال نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك" ]هود: 120[. وقوله: "نحن 
الداللة  وهذه   .]13 ]الكهف:  باحلق"  نبأهم  عليك  نقص 
بدالالت مجاورة،  دائما  تقيد  "قص"، كانت  للفعل  املركزية 
يفرضها سياق احلال في اخلطاب القرآني، فقد أحلق القرآن 
للقص،  اإلخبارية  بالفعالية  والتقصي  والصواب  الدقة 
كقوله تعالى: "وقالت ألخته قصيه فبصرت به عن جنب 
وهم ال يشعرون" ]القصص: 11[. فالقص هنا، إمنا هو تقصي 
األثر بدقة. وأحلق بها احلق الذي هو ضد الباطل، وما يرتبط 
به من صدق ويقني، في قوله: "إن هذا لهو القصص احلق" 
وهو  احلق  يقص  هلل  إال  احلكم  "إن  وقوله:   ]62 عمران:  ]آل 
خير الفاصلني" ]األنعام: 57[. وقيدها أيضا باالعتبار والتدبر 
واملوعظة في قوله: "فاقصص القصص لعلهم يتفكرون" 
]األعراف: 176[ وقوله: لقد كان في قصصهم عبرة ألولي 
بداللة  الفعالية  تلك  قيد  وأخيرا   ،]111 ]يوسف:  األلباب" 
احلسن وكل ماهو مضاد للقبح واإلساءة، في قوله: "نحن 
املقيد  اخلبر   .]3 ]يوسف:  القصص"  أحسن  عليكم  نقص 
بالدقة والصواب واحلق واليقني واالعتبار والتدبر واحلس، هو 
القص الذي أسس القرآن وجوده في األدب العربي، وأصبح 
االعتبارية  القيمة  يحدد  الذي  هو  الداللي  الفضاء  هذا 

للقص. 
فإذا أضفنا صواب وتثبت وتدبير واعتبار، أصبح القص أقرب 
الشروط  إن  إذ  الفن.  إلى  منه  والتواريخ  األخبار  علم  إلى 
الذي  النحو  على  اخلبر  ليقص  القاص  في  توافرها  الواجب 
روايته  الثقة في قصه، وإسناد  أو كما سمعه توجب  وقع 
القاص متنا يفتقر إلى أي من تلك الشروط وإال عد مخلطا، 
وخارجا على الفضاء الداللي للقص")11(. من خالل النص 
على  الوقوف  إبراهيم  اهلل  عبد  محاولة  تتضح  السابق 
القص، من خالل استخالص دالالتها اعتمادا على  مفهوم 
التي  القاص  شروط  على  أيضا  والوقوف  القرآني،  النص 
أرستها السلطة الدينية، والتي حسب رأيه نظرت لهوية 
األخبار  علم  إلى  أقرب  جعله  مما  ومنظوره،  ووجوده  القص 

والتاريخ منه إلى الفن القصصي.
وميكن هنا أن نعود لتفسير ابن كثير إذ قال حول اآلية: "إن 
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هذا لهو القصص احلق")12( أن معناها" هذا الذي قصصناه 
عليك يا محمد في شأن عيسى هو احلق الذي ال معدل عنه 
وال محيد")13(، وهذا ما يؤكد شرط الصدق في القصص 
الذي يجب أن يبتعد عن حدود التعديل، وإال صار في حكم 
عليك  نقص  "نحن  تعالى:  قوله  وأما  واملرفوض،  املشبوه 
أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن")14(، فيورد ابن 
كثير سبب نزولها بقوله: "وقد ورد في سبب نزول هذه اآلية 
ما رواه ابن جرير حدثني نصر بن عبد الرحمن األودي حدثنا 
ابن  عن  املالئي  قيس  بن  عمرو  عن  أيوب  عن  الرازي  حكام 
عباس قال: قالوا: يا رسول اهلل لو قصصت علينا؟ فنزلت 
"نحن نقص عليك أحسن القصص".")15(، ثم يقول بعد 
اهلل  رسول اهلل صلى  أصحاب  "مل  اإلسناد:  من  سلسلة 
اهلل  فأنزل  حدثنا  اهلل  رسول  يا  فقالوا:  ملة  وسلم  عليه 
يا  فقالوا:  أخرى  ملة  ملوا  ثم  احلديث"  أحسن  نزل  "اهلل 
رسول اهلل حدثنا فوق احلديث ودون القرآن يعنون القصص 
فدلهن  احلديث  فأرادوا  آيات"،  تلك  "الر  وجل  عز  اهلل  فأنزل 
أحسن  على  فدلهم  القصص  وأرادوا  احلديث،  أحسن  على 
القصص")16(، ثم يبني ابن كثير داللة اآلية وهي أن القرآن 
ذاته  التفسير  وهذا  الكتب،  من  سواه  ملا  حاجة  وال  كاف 
أورده الطبري في تفسيره")17(، وهذا ما يؤكد هذا احلكم 
القيمي، وكذا قوله تعالى: "لقد كان في قصصهم عبرة 
ألولي األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني 
يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يعقلون")18(.

حيث قرن ابن كثير القصص القرآني بالصدق وعدم االفتراء، 
فيقول: "وما كان لهذا القرآن أن يفترى من دون اهلل أي يكذب 
ويختلق"ولكن تصديق الذي بني يديه" أي : من الكتب املنزلة 
من السماء هو يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع 
أو  بالنسخ  فيها من حتريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها 
أنه مع  يبني سعيد يقطني  الصدد  التقرير")19(، وفي هذا 
ظهور اإلسالم، تغيرت رؤية العربي إلى واقعه وذاته وتراثه، 
"وارتبط هذا التغيير بتقدمي وعي جديد ومعرفة جديدة. إن 
أول ما ووجه به اإلسالم هو أنه جاء بـ دين جديد ليس هو 
الذي وجد العرب عليه آباؤهم، ويزخر القرآن الكرمي باعتباره 
نصا جديدا بآليات عديدة يبرز فيها الوعي واضحا بالتراث 
بالضدية  يتسم  املوقف  هذا  منه")20(.  وباملوقف  القدمي، 

واملغايرة ويؤسس لوعي جديد. 
التي  القيمية  األحكام  على  الوقوف  في  الناقد  ويستمر 
بعد،  فيما  احلديث  دعائمه  وأرسى  القرآني،  النص  فرضها 
من خالل توضيح موقف الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم 
مرتبطا  موقعه  جعل  والذي  والقصاص،  القصص  من  ـ 

مبدى تقدميه للحقيقة الدينية ومسايرته لهدف تأكيدها، 
تقصي  في  واألمانة  الصدق  ملنطق  خضوعه  وبالتالي 
األخبار، ومن هنا "كانت اخلدمة التي يقدمها القاص للدين 
هي الفيصل في موقف الرسول منه، وورد عنه، بهذا الصدد 
قوله "ال يقص على الناس إال أمير أو مأمور أو مختال")21(. 
ويحاول عبد اهلل سالم مليطان أن يقدم تفسيرا أو أسبابا 
القرآن  إجمال  "فإن  بقوله:  االسالم،  بعد  القص  لظهور 
من  كثير  تفصيل  أو  شرح  في  استغراقه  وعدم  الكرمي 
على  مشجعا  عامال  كان  أثارها  التي  والقضايا  األحداث 
انتشار القصص والقصاص")22(، إضافة إلى اتخاذ القص 
أداة سياسية استغلها كل  أو  وسيلة ـ حسب مليطان ـ 

من علي ومعاوية للترويج حلزبه وتوجهه. 
دعائمها  أرسى  التي  ذاتها  للنظرة  احلديث  امتثل  إذن 
الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم  القرآن، من خالل موقف 
هذا  موقفه  عن  املتداول  واملثال  والقصاصني  القص  من  ـ 
هو مثال: متيم الداري وما رواه عن حديث اجلساسة، حيث 
متاثلت املنظورات بني هذه الرواية وبني ما حدث به الرسول 
من أمر الدجال. ويقول الناقد في هذا الصدد أن: "متيم بن 
وصحب  وأسلم،  الشام،  من  الرسول  إلى  وفد  الداري  أوس 
الرسول في غزواته، وكان مقربا إليه يحدثه بأحاديث األولني 
وأخبارهم، فروى الرسول عنه ثمانية عشر حديثا. وفي هذا 
بتميم،  الرسول  اهتم  تابع. ولقد  برواية عن  الرسول  يقوم 
وأبرز ما رواه عنه أمام جمع من املسلمني قصة "اجلساسة" 
التي رواها متيم له، ومؤداها أن متيما وصحبه ركبوا سفينة 
في البحر، وكانوا ثالثني رجال، فلعب بهم املوج شهرا فأرفأوا 
ال  بالشعر،  مغطاة  دابة  إليهم  فخرجت  اجلزر،  إحدى  في 
في  رجال  أن  أخبرتهم  "اجلساسة"،  تدعى  جنسها،  يعرف 
الدير الكائن في اجلزيرة ينتظرهم ويصلوا إليه، فإذا به إنسان 
كبير عظيم الهيكل، وقد كبل جسمه باحلديد فيخبرونه 
وعني  طبرية  وبحيرة  بيسان  نخل  عن  فيسألهم  خبرهم، 
زغر]= بلدة في الشام[ ثم يسألهم هل خرج من مكة ونزل 
الذي  أنه املسيح  يثرب؟ فلما يجيبونه عما سأل يخبرهم 
أوشك أن يؤذن له في اخلروج، وأنه سيطوف األرض ومدنها، 
إال مكة واملدينة فهما كما يقول: "محرمتان علي كلتاهما، 
أو واحد منها، استقبلني ملك  أدخل واحدة  أن  أردت  كلما 
بيده السيف صلتا يصدني عنها، وأن على كل نقب منها 

مالئكة يحرسونها")23(. 
الثقافي  النسق  تأثير  سبق  ما  خالل  من  الناقد  يلحظ 
صلى  ـ  الرسول  احتفى  إذ  الرؤية،  توجيه  على  املهيمن 
أنه  اعتبار  القص، على  النوع من  ـ بهذا  اهلل عليه وسلم 
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موازي للحقيقة الشرعية ومؤكد لها، إضافة إلى أنه يعد 
وهذا  ظهوره،  قبل  حتى  الرسول  نبوءة  على  إثبات  دليل 
املظهر وجد في اخلطب اجلاهلية التي أشارت لقرب ظهور 
الرسول ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ، مما يعكس حسب الناقد 
يسهم  وما  املنظور  هذا  يوافق  ما  رواية  على  الرواة  حرص 
املوقف  أن هذا  الناقد  الدين.  يرى  النبوة ويخدم  إثبات  في 
النقاد  وجه  كما  للقص،  ورؤيتهم  األصول  علماء  رأي  وجه 
موقف  "دعم  نفسه  الوقت  وفي  والفالسفة،  والفقهاء 
القاص الذي يوظف قصصه خلدمة الدين، فكان يحث على 
إطاره  وحدد  والوعظ")24(،  والذكر  القص  مجالس  حضور 
السرد  جعل  مما  واالعتبار،  التذكير  في  واملتمثل  الوظيفي 
في  أسهمت  مختلفة،  خارجية  مبوجهات  متعلقا  العربي 
تشكله وانبثاق رؤيته للوجود، حصرها الناقد في النظرية 
الشفاهية وتقييد املنطوق، والذي اصطلح عليه بالتدوين، 
وبالتالي خضوع هذين املوجهني إلى الرؤية الدينية واألصول 

املهيمنة. 
العربي،  السرد  في  املتحكمة  للمرجعيات  تقصيه  ففي 
اعتبر أن األخير ينتمي إلى السرود الشفاهية التي ظهرت 
طارئا  يكن  لم  والذي  الشفاهي،  النظام  انبثاقات  في 
فيه  نشأت  أساسيا  محضنا  كان  وإمنا  الثقافة  هذه  في 
والتاريخية  الدينية  مظاهرها  مبختلف  الثقافية،  املكونات 
واألدبية واللغوية، والتي استجابت بشكل كامل في رؤيتها 
والفقيه  الناقد  خشية  إن  الدينية.  للمركزية  وممارساتها 
الشعبي  القص  تقدمي  طريقة  من  متأتية  واألصولي 
قصص  في  قرآنيا  صياغتها  املعاد  التاريخية،  للحقيقة 
األنبياء مثال في حدود احلقيقة الشرعية، وهذا الرفض يجد 
تبريره في كون القص الشفاهي شكلت موضوعاته انزياحا 

بينا في تقدمي احلقيقة الشرعية والتاريخية. 
"احلقيقة  أن  الروبي  كمال  ألفت  جتد  الصدد  هذا  وفي 
كاملة،  اإلسناد  سلسلة  توفر  تستوجب  كانت  التاريخية 
تستلزم  كما  الضعيفة،  األحاديث  على  االعتماد  مثل 
أيضا عدم التزيد في رواية األخبار وااللتزام بحرفيتها. كما 
تستوجب احلقيقة الشرعية التقيد باألوامر والنواهي")25(، 
وأن جتاوز هذه الشروط في هذه املادة القصصية، كان سببا 
وخرافة.  هذيان  أنه  على  له  والنظر  عليه  االعتراض  في 
في  وظيفته  وحصر  القص  دور  اختزل  الذي  الوضع  هذا 
يواجهه  الذي  األديب  لدى  إرباكا  سبب  والوعظ،  التذكير 
التعبير عن قضاياه.  أثناء  والوازع األخالقي  القيمي  احلكم 
الهمذاني.  أو  احلريري  ومقامات  ودمنة  إن نصوص ككليلة 
يعيد لنا التساؤل ضمن إشكالية الصدق والكذب كمعيار 

الرسمي  بالقبول  النصوص  هذه  حظيت  إذ  أخالقي، 
وراء  من  املؤدية  الوظيفية  فاعليتها  اعتبار  على  والنقدي، 
الكذب التخييلي، إذ رغم انزياح هذه النصوص عن احلكمية 
وجد  القبول  أن  إال  التخييلي،  الكذب  خالل  من  الواقعية 
قبل  من  املقدمة  والدينية  األخالقية  الوظيفة  في  مبرره 
بالتكدية  الرتباطها  نظرا  تقبل  لم  فاملقامات  التخييل، 
لبسا  ينتج  قد  لكونه  مقبول  غير  كذبها  ولذا  والتسول، 
اخليال،  من  الواقع  لقرب  نظرا  بالصدق  الكذب  اختالط  أو 
أن  ميكن  ال  االعتبارية  فشخصياتها  ودمنة  كليلة  عكس 

جتعل من الشخص يصدق ما قيل حولها. 
الرافض  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صلى  ـ  الرسول  موقف  جتلى 
للقص، اخلارج عن اإلطار الذي حدده له القرآن بنموذج النضر 
بن احلارث بن علقمة القاص اجلاهلي القرشي، الذي عاصره 
والكهنة،  األحبار  "عاشر  حيث  به،  متصال  نسبه  وكان 
على  واطلع  القدمية،  العلوم  من  جليل  قدر  على  وحصل 
األخبار، وتشبع باحلكايات، وقدم إلى مكة في الوقت الذي 
كان الرسول ينشر فيها رسالته، فكان النضر يحدث أهل 
مكة بأخبار الفرس واليهود والنصارى، ولم يتردد في حضور 
ويحذرهم  املكيني  فيها  يعظ  كان  التي  الرسول  مجالس 
وعظه  من  الرسول  يفرغ  إن  وما  اخلالية.  األمم  أصاب  مما 
أخبار  عليهم  قاصا  بينهم  النضر  وينهض  إال  وينصرف، 
"رستم واسفنديار الفارسية". ويخاطبهم قائال: ما محمد 
بأحسن مني حديثا، وما حديثه إال أساطير األولني اكتتبها 
املطابقة  املرويات  أن  الناقد  اعتبر  اكتتبتها")26(.  كما 
ذلك  في  الشفاهي  التداول  أسيرة  ظلت  اإلسالم  ملنظور 
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الوقت، حيث تعرضت إلكراهات مختلفة فرضتها الظروف 
مجال  في  توظف  لم  الكتابة  أن  إذ  واملتغيرة،  املهيمنة 
األخبار واآلداب إال في القرن الثاني، نظرا ملوقف الدين منها 
ولبدائية الوسائل املعتمدة فيها، بيد أن الشفاهية "ليست 
قناة توصيل فقط، وإمنا هي منهج تفكير أيضا، وطريقة في 
لقرون طويلة،  األساس  هي  ظلت  وبنائها،  النصوص  إنتاج 
في  يفكرون  عندما  واملبدعني،  املؤلفني  جل  عليها  يعتمد 
الكتابة  تكون  ثم  شفوي،  نحو  على  وينتجونها  أعمالهم 
فقط من أجل احلفظ والتقييد، وخوفا عليها من الضياع، 
أدونيس  أكده  ما  وهذا  للتفكير")27(.  آلية  تصبح  أن  دون 
ملعايير  امتثاله  لعدم  الشعر  أقصى  الوحي  أن  وجد  الذي 
احلقيقة، مما أبطل دوره بحكم أنه ميثل رؤيا للوجود والعالم، 

ليجعل دوره مكرسا خلدمة الدين اجلديد. 
داخل  احلقيقة  اعتقل  أدونيس  حسب  الوحي  تدوين  إن 
باب  فأغلق  للمعنى،  قبرا  األخيرة  ومن هنا صارت  الكتابة، 
االجتهاد الفكري بحلول منطق اليقينيات واملسلمات، ومت 
احلقيقة  باسم  ـ  اإلنسان  وطمس  والبحث  السؤال  خنق 
التي تدعي احتكار املعنى النهائي ـ لذلك العالم املتعالي 
املتوارث  الديني  الوعي  أن  إذ  بتأسيسه،  الوحي  قام  الذي 
ممارسة  في  يرى  موقف  ورسم  النزعة  لهذه  التبرير  "حاول 
فالذات  ثمة  ومن  وتراجعا  انحطاطا  الكتابة  لفعل  اآلخر 
وهو  واالرجتال،  والفطنة  بالبداهة  تتسم  ذات  هي  العربية 
حكم قيمي خاضع لسلطة السياسي مبررا بالديني")28(، 
من هنا أنتجت منظومات النبذ واإلقصاء واإلخضاع، حيث 
مت التأصيل لثقافة املطابقة مع األصل ال االختالف، ومن ثمة 
استبعاد اآلخر والتحيز للذات. كما يرى أدونيس أن الشعر 
اجلاهلي متيز بالشفوية إذ لم يدون، بل اعتمد على الذاكرة 
الصوت  ثقافة  قائما على  يجعله  ما  والرواية هذا  واحلفظ 
بدايته  في  نشأ  ـ  اجلاهلي  الشعر  أي  ـ  أنه  والسماع، كما 
مسموعا ال مكتوبا، حيث ارتبط بالغنائية وعبر عن ذاتية 
الشاعر وانفعاالته املتداخلة مع مشاعر اجلماعة، وهذا ما 
جعل الشاعر يهتم بالسامع ويحرص على إرضائه، مصورا 
احلياة اجلاهلية بتفاصيلها، لذا كانت طريقة التعبير أهم 

من املضمون الشعري. 
تبنى النقد العربي معايير الشعر اجلاهلي فيما بعد على 
أساس أنها متثل أصوال ال يجب انتهاكها، وانساق التنظير 
للشعر إلى هذه املعايير، بعد أن شهد احلراك األدبي امتزاجا 
النظر  لذلك  تبعا  "وساد  اخملتلفة،  الشعبية  الثقافات  بني 
نص  أنه  لو  كما  املكتوب،  الشعري  النص  إلى  النقدي 
شفوي")29(، مما جعل العلماء يفكرون بالتقعيد والتقنني 

حفاظا على هوية الشعر العربي، فألفت املعاجم وغيرها 
بهدف تفادي اللحن في القرآن، والذي ظهر نتيجة املدنية 
وبروز املولدين واملوالي، حيث وضح محسن جاسم املوسوي 
احلضرية  احلياة  ضرورات  اقتضتها  "قائمة  املشافهة  أن 
ومستجداتها، اتساعها وتناقضاتها")30(، ويطرح أدونيس 
أسبابا وراء حركة التقعيد التي قيدت الشعر العربي وأثرت 
على لغته سلبا، منها: املوانع الدينية واللغوية والقومية 
هذه  أصبحت  لكن  اخلصوصية،  على  احلفاظ  في  والرغبة 
القواعد صارمة ومطلقة، مما أنتج رؤية واحدة جتاه الشعر 
وأساء إلى النقد العربي والشعر، إذ لم يخضع إلى االختالف 
يرض  لم  القدمية  العربية  الشعرية  واقع  احلرية. "إن  ومبدأ 
اخلطاب  عن  أدونيس  تعليق  في  ذلك  ويتضح  أدونيس،  بال 
النقدي القدمي فهو خطاب حصر القول الشعري في قواعد 
بالفاعلية  ومرتبطا  حرا،  يظل  أن  من  بدال  معينة  نظمية 
الذي حتول  التقعيد  أدونيس يرفض هذا  اإلبداعية")31(. إن 
إقصاء  مارست  والتي  املتلقي،  بذهن  تتحكم  سلطة  إلى 
وتغييبا لآلليات الشفوية النابعة من البيئة والواقع، وأدت 
"زمن  في  هو  بل  الشكلية،  اخلطاب  مستويات  حتديد  إلى 
نقص.  شكل  كل  إذا،  حد.  شكل  "كل  أن  يصرح  الشعر" 
التمسك بشكل واحد ال يتغير متسك باحلد والنقص. في 
اإلنسان  يضيق  إنسانيا.  خطرا  يتضمن  ثقافي  خطر  هذا 
ويجمده. يدفعه إلى الشكلية أي عبادة الشكل الصنعي 

الواحد")32(. ومن هنا يجب االحتفاء بالتعدد واخملتلف. 
ما  "كثيرا  إذ  االنتحال،  بقضية  األمر  هذا  نربط  أن  ولنا 
قضايا  تدعيم  في  التاريخ  عبر  األدبية  املوهبة  استغلت 
أم  اجتماعية  أم  سياسية  أم  فنية  أكانت  سواء  قومية، 
الشعر  "في  كتابه  في  حسني  طه  أثار  وقد  حزبية")33(، 
اجلاهلي" هذا اإلشكال، حيث يقول في مقدمته: "ذلك أن 
في  اجلاهلية  من  ليست  جاهليا  شعرا  نسميه  مما  الكثرة 
شيء، وإمنا هي منتحلة مختلقة بعد ظهور اإلسالم، فهي 
إسالمية متثل حياة املسلمني وميولهم وأهواءهم أكثر مما 
متثل حياة اجلاهليني.")34( ويرجع الكاتب هذه القضية إلى 
من  بها  يتصل  وما  السياسة  في:  أجملها  أسباب  عدة 
العرب  حاول  سياسية  ومنافع  مختلفة،  قبلية  عصبيات 
العصبية  "إن  الصدد  هذا  في  يقول  حيث  عليها،  احلفاظ 
أهم  من  كانت  قد  السياسية  املنافع  من  بها  يتصل  وما 
انتحال الشعر وإضافته  العرب على  التي حملت  األسباب 
أسباب  إلى  بعض مظاهره  يعود  كما  اجلاهليني")35(،  إلى 
دينية، حيث قام البعض بتعظيم شأن النبي وشأن أسرته 
أن  إثبات  الباقي مبحاولة  وقام  نبوته،  واثبات صدق  وقبيلته 
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القرآن جاء مطابقا في ألفاظه لغة العرب، وفي هذا الصدد 
أن حتمل علي هذا كل  يقول طه حسني: "وأنت تستطيع 
ما يروي من هذا الشعر الذي قيل في اجلاهلية ممهدا لبعثة 
التي  واألساطير  األخبار  به من هذه  يتصل  ما  وكل  النبي، 
وأحبار  وكهانهم  العرب  علماء  بأن  العامة  لتقنع  تروي 
عربي  نبي  بعثة  ينتظرون  كانوا  النصارى  ورهبان  اليهود 
يخرج من قريش أو من مكة. ")36(، إضافة إلى أسباب أخرى 
تتمثل في الفن القصصي والشعوبية التي متثل صراعا في 

متثيل الذات واآلخر . 
3ـ الترميز السردي: املثقف والسلطة: 

والتوجهات  األفكار  لتمرير  خالصة  وسيلة  السرد  اعتبر 
سياسية  سلطة  مواجهة  في  هذا  رمزية،  بطريقة 
واجتماعية مهيمنة، من هنا ارتبط باحليلة حيث "يلجأ إليه 
عادة من يكون في موقف حرج، في موقف من ال يستطيع 
بسط حاجته مباشرة. فيستعني باللف والدوران ويحيد عن 
الطريق السوي ليسلك طريقا ملتويا")37(، وكما أن السرد 
وظروف  الشفاهية  في  متثلت  مختلفة،  مبوجهات  قيد  قد 
التدوين التي أعادت ترتيب وقائعه ومجرياته، فقد أسهمت 
التشكل  هذا  في  أخرى  معرفية  مكونات  الناقد  حسب 
احلكائية  املادة  التي صدرت عنها  الثقافية  "األنساق  منها 
لهذه األنواع في عالقتها باجملتمع العربي اإلسالمي مبا فيها 
أو  عنها  املسكوت  األخرى  والثقافة  السلطة  بني  الفرق 

الثقافة الشعبية")38(. 
الذين  األدب،  لنقاد  أدوار جديدة  إبراز  السائد في  املناخ  جنح 
األدبية  القيم  لتوجيه  معتبرة  رمزية  سلطة  لهم  كانت 
املعرفي  لإلطار  خاضعا  موقفهم  كان  حيث  والفنية، 
واألخالقي لإلسالم كما رسمته وأقرته املؤسسة السياسية، 
مبوجبها  صار  حيث  الدينية،  املركزية  تشكلت  ثمة  ومن 
الدين  هذا  معطيات  على  ينبني  لتفسير  خاضعا  الوجود 
اجلديد، فمركزية الوحي غيرت املنظور نحو األشياء، وعدلت 
بدورها  والتي  الدينية،  السلطة  رؤية  وفق  لتسير  املواقف 
بل  توجيهه،  في  وساهمت  بل  السياسي  التصور  واكبت 
ونظرا للتحجر وإغالق باب االجتهاد والتأويل، يتم التالعب 
حيث  السياسي،  التوجه  يوافق  مبا  الديني  النص  بتفسير 
نظرة  وفق  جتديده  عن  احلديث  يتم  أو  الديني  النص  يصير 
تبريرية ملا هو سياسي، ومن هنا يتضح التواطؤ القائم بني 

هذه األخير وبني املؤسسة الدينية.
في هذا الصدد جند كتاب عبد اهلل الغذامي "النقد الثقافي" 
متموضعا في إطار من البحث االستكشافي ملدى خضوع 
أو  متثله  ومدى  املهيمن،  الديني  للنسق  الثقافي  اخلطاب 

تشكيله للرؤية السياسية، فمن خالل دراسته لشخصية 
املتنبي يتساءل عن عظمته وشجاعته العظيمة، إذ يتخذ 
إثبات  فيحاول  النقدية،  لقراءته  مبدأ  النسقية  العلل  من 
عدت  والتي  العربية،  اخلطابات  في  املتضخمة  األنا  قضية 
من السمات التي ترسخت في اخلطاب الشعري، وانتقلت 
سلوكا  صارت  حتى  األخرى  اخلطابات  مختلف  ثمة  من 
ثقافيا كامنا في الوجدان الثقافي للعرب. وهذا ما يسبب 
خلال في تكوين الذات ويشكل عيبا من عيوب الشخصية 
الثقافية. ومن أهم ما استخلصه أن الذات العربية كانت 
في  كمن  الذي  املتوارث  النسق  هذا  بسبب  متشعرنة 
العقلية العربية، وعمل على اصطناعه الشعر وتسويقه 
إلى  بانت  العربية  الذات  شعرنة  وبعد  ثمة  ومن  بالغيا، 
الوجود شخصيات كثيرة أنشأت خلال في احلياة، كنموذج 
الشحاذ والكذاب واملنافق، وشخصية الفرد فحل الفحول 
إلقصاء  تسعى  التي  املتضخمة  األنا  صفات  حمل  الذي 
اآلخر، فانتقل هذا األمر إلى باقي اخلطابات التي ورثته، وصار 

سلوكا ثقافيا في العقلية العربية. 
عد الناقد السرد "مظهرا تعبيريا تكون في محضن الثقافة 
العربية اإلسالمية، وتكيف بفعل املوجهات اخلارجية التي 
صاغت أنظمته، ولهذا لم ينظر إلى السرد العربي بوصفه 
نظر  وإمنا  العربية،  الثقافة  أركان  من  معرفيا محضا  ركنا 
ملكونات  استجاب  متثيليا،  إبداعيا  مظهرا  بوصفه  إليه 
خطابية،  مكونات  أنها  على  فيه  فتجلت  الثقافة  تلك 
وخاصة  اخلارجية  موجهاتها  هيمنة  بسبب  إليه  انزاحت 
لهذا  السلطة  نظرة  ورتبت  واإلسناد")39(.  الشفاهية 
النمط التعبيري، إذ أجمع الفقهاء وعلماء األصول ومعهم 
يقدم  التي  الطريقة  من  اخلوف  على  السياسية  السلطة 
بها القص الشعبي احلقيقة التاريخية، املعاد صياغتها من 
ضمن   .  . والبدء.  واخلليقة  األنبياء  القرآن في قصص  قبل 

أفق احلقيقة الدينية. 
والنفور،  الرفض  على  والقائم  املمارس  العنف  هذا  إن 
انزاحت  الشفاهي  القص  موضوعات  كون  في  تبريره  وجد 
تقدميها  أثناء  لها  نظم  ما  وجتاوزت  املشروع،  إطارها  عن 
عالقة  عكست  حيث  والشرعية،  التاريخية  للحقيقة 
إشكالية  عالقة  كانت  والتي  املهيمنة،  بالسلطة  املثقف 
وجد  ذلك  أجل  من  والتنافر،  بالتعقيد  حدودها  ارتسمت 
تنافسية  بروز عالقة  األيديولوجيات سهل  أن صراع  الناقد 
التأسيس  العامة  ثقافة  معها  حاولت  الطرفني،  بني 
واللجوء  والتخفي  اإليهام  ممارسة  طريق  عن  حلضورها 
إال  يفك  ال  الذي  السردي  والتمثيل  الرمزي،  التشفير  "إلى 
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وهذا  والروحية")40(.  العقلية  اجملهودات  من  سلسلة  عبر 
ناحية  التحرك  يحاول  الذي  الوعي  بقضية  مرتبط  كله 
أن  "ومع  ومظاهرها.  جتلياتها  مبختلف  احلقيقة  اكتشاف 
تاريخية، فإن هدفه األسمى يكمن في  ذاته ظاهرة  الوعي 
الرغبة الدائمة في جتاوز ما مت اكتشافه والتحرك إلى قارة 
ـ  أخرى  بعبارة  ـ  الوعي  أن  أي  واإلبداع،  الفكر  في  اجملهول 
نشاط وفعالية متحركة ال تؤمن بالثبات واالستقرار، لكن 
تتحرك  ـ  وفعاليتها  السلطة  نشاط  محور  ـ  السياسة 
دائما في محور الثبات واالستقرار، لذلك ينصرف اهتمامها 
في الفكر واإلبداع إلى ما يحقق هذه الغاية، التي تفضي 
إلى تكريس مشروعيتها السيادية العليا. وكل فكر أو إبداع 
يناهض هذه الغاية يتم تهميشه في أحسن األحوال إن لم 

يتم اغتياله وتصفيته نهائيا")41(. 
إن السارد الذي يقدم رؤية مغايرة ملا حتدده السلطة يوازي 
املثقف الثوري على حد تعبير نصر حامد أبو زيد و أمين عبد 
الرسول، حيث يقف بالضد من املثقف التبريري أو التقليدي 
التي  السياسية  السلطة  وجود  رهني  بقاءه  يكون  الذي 
يدعمها. ومن أجل ذلك يدعو دوما إلى الثبات واالستقرار، 
ليؤسس  مضاد  بشكل  الثوري  املثقف  يتحرك  حني  في 
منطق املغايرة واالختالف والتجديد، فتكون نظرته أو رؤيته 
إلى  أقرب  اإلبداعية  وعوامله  والثورية،  التغيير  إلى  أقرب 
االختالق السردي الذي يتالعب بالرمز في تصوير صراعه مع 
السرد  استطاع  والدينية.   السياسية  املهيمنة  السلطة 
أن يشكل فضاء واسعا ملمارسة التنكر بغرض انتهاك قيم 
ايجابية  حتديد  في  شخصياته  أسهمت  حيث  مقبولة، 
القيم  نظام  توزيع  أن  املعلوم  "ومن  سلبيتها.  أو  القيم 
والدينية  الثقافية  املتعددة:  بأشكالها  بالسلطة  يتصل 
يطور  السلطة  ممارسة  وسوء  والسياسية،  واالجتماعية 
دائما قيما سلبية، جتد من يسعى النتهاكها، انطالقا من 
رؤية ما، أو منظور معني")42(. ومن أجل ذلك يرى الناقد أنه 
املمارسة  واإلقصاء  االستبعاد  عمليات  على  االحتيال  يتم 
من طرف السلطة باللجوء إلى اإلملاح واملواربة، حيث يوضع 
سلوك  طريق  عن  فيه  املفكر  مستوى  في  عنه  املسكوت 
مسلك بالغي شديد الذكاء خللق احتماالت داللية مختلفة 
ومتشعبة، تفضح عجز اخلصوم عن متثل احلقيقة والوصول 

إلى التفسير الصحيح والتأويل الواضح. 
الثقافة الرسمية والثقافة  الناقد صورة مقارنة بني  يقدم 
احمللية، واألساليب التي تلجأ إليها األخيرة لبلورة اجتاه ووجود 
مغاير ملا حتاول السلطة ترسيخه، عن طريق خلق وتطوير 
أشكال مهمشة تعبر عن املسكوت عنه، وتستعيض بالرمز 

الختراق سكونية املبدأ وثباته، وبهذا الصدد يقول: "وإنه ملن 
املعروف أن الثقافة الرسمية السائدة تتواطأ مع السلطة، 
الرفض وعدم  األخيرة في تسويغ  وتستخدم من قبل هذه 
القبول، وحيثما تتعدد االنتماءات العرقية والدينية، تتنوع 
الثقافات وتختلف الرؤى والتصورات، وحيثما تتجمد احلياة 
ويتعثر  االجتهادات  وتخمد  العامة،  الثقافة  تضاعيف  في 
التجديد، وتتشكل قوالب فارغة متثل ركائز صلبة لثقافة 
توقفت عن العطاء احلقيقي، تنبعث دماء االبتكار في ثنايا 
الثقافات احمللية اخلاصة. وهنا تتوازى ثقافتان: ثقافة جتريدية 
تقر بالثبات، وتبجل املاضي، وتقدس املقوالت، وتضع بينها 
أطر  ضمن  تشتغل  آلياتها  ألن  مسافة،  موضوعها  وبني 
وقوالب، ال تأخذ في االعتبار حاجات التغير والتلقي، وثقافة 
حسية وتشخيصية، ال تقر بالثبات، وال تؤمن بالصفاء، إمنا 
تتكون من موارد عدة، وهي ال تعزل نفسها عن العالم الذي 
تظهر فيه، إمنا تنشغل به انشغاال مباشرا، وللتعبير عنه، 
ال تتردد في تهجني أساليب تعبيرية متعددة، وال تخشى من 
إثارة موضوعات مختلف حولها. إنها ثقافة انتهاكية وغير 
واألساليب  األولى األشكال  الثقافة  تثبت  امتثالية. وفيما 
األخرى  الثقافة  تقوم  تطورها،  ذروة  في  أنتجتها  التي 
باستحداث أشكال متجددة. وفيما تريد تلك إخضاع احلياة 
في  التعبير  أشكال  تتوافق  أن  هذه  تريد  الثابتة،  ألطرها 
اطراد متقدم مع جتدد احلياة")43( إن النص يعكس بشكل 
واضح الصلة التفاعلية بني النصوص املنتجة والسياقات 
الثقافية، حيث قدم لنا الناقد جملة ظروف يحتكم إليها 
راهن املنجز األدبي والشروط التي تتشكل هويته وفقها، مما 
والتلقي  اإلرسال  ثنائية  على  اشتغاله  إلى  بوضوح  يشير 

وإبراز أهميتها ودورهما في بلورة املعنى الوارد. 
أجل  من  املمارسة  الرمزية  األقنعة  عن  مثاال  الناقد  يقدم 
وسيرته  طفيل  ابن  منوذج  في  متمثال  السلطة،  متويه 
سعى  حيث  يقظان"،  بن  "حي  باسم  واملعنونة  االشراقية 
والتي  املتلقي  إلى  االشراقية  رؤيته  إيصال  إلى  طفيل  ابن 
البوح.  إخفاء للحظات  والقناع  الرمز  تعوميها بفعل  حاول 
إن الناقد هنا استطاع أن يستنطق النصوص ويستنتج ما 
أراد ابن طفيل التبشير به على سبيل التلميح ال التصريح، 
الذي  "واألمر  بها،  االعتقاد  إلى  خاللها  من  الدعوة  وأيضا 
حالة  أن  املتواصل  تأكيده  املذكورين  األمرين  عن  يكشف 
للعارف  سبيل  ال  وأنه  الوصف،  على  عصية  الكشف 
املنذهل برؤية احلق إال التعبير عن انذهاله متثيال ـ من جهةـ 
أن يسر  بعد  الطريق،  أن يسلك هذا  السائل  وإحلاحه على 
تقوده  ألن  مالئمة  يراها  التي  السبيل  له  ودشن  األمر،  له 
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إلى جوهر احلق، وال أفضل من أن يجعله يتمثل احلال، بكل 
حواسه خالل تتبع مراحل الكشف خطوة خطوة، بكل ما 
ينطوي عليه من قدرة داخلية، بتأكيده أن البراهني العقلية 
ولكنها  موضوعها،  صدق  حتقيق  في  تفلح  قد  واملنطقية 
املتلقي  يجعل  نحو  على  مضامينه،  كشف  في  تنجح  ال 

يعتقد بها، من جهة أخرى")44(.
التاريخية  واملعاينة  الوصف  إلى  إبراهيم  اهلل  عبد  ويعود 
التعاقبية للكشف عن مالبسات تشكل هذه الرؤية عند 
ابن طفيل، حيث وجد أن أسباب جلوئه إلى الرمز والتشفير 
يعود أساسا للواقع السياسي املهيمن، وبصفة أدق الرتباط 
مناهضة  سياسية  مبواقف  املشرقي  الباطني  اجتاهه 
على  الوقوف  وتعذر  الفترة،  تلك  في  األندلس  في  للحكم 
محظورا  االجتاه  هذا  جعل  مما  العادية،  بالطرق  اإلشراق 
آنذاك، ويفسر الناقد سبب تكتم ابن طفيل على اشراقيته 
واالجتماعية  السياسية  مبكانته  فقط  عليه  وتلميحه 
والثقافية، إذ كان وزيرا معروفا بغرناطة وطبيبا للسلطان 
أبي يعقوب يوسف وكامتا للسر في بالط املوحدين، فاعتماد 
يتردد  طفيل  ابن  جعل  املالكي  املذهب  على  األندلس  أهل 
ويتحفظ في توضيح معتقده. لذلك كانت قصة حي بن 
يقظان متثيال سرديا خاضعا لهذه املوجهات وقناعا لسيرة 
الكاتب وتوجهه احلقيقي، وقد عمد إلى تعومي احلكاية بالرمز 
العادية  األلفاظ  بعجز  ذلك  وتبرير  بالغموض،  وإحاطتها 
على وصف حالة الكشف، وإضفاء صيغة تعليمية عليها 
في مخاطبة سائله، ثم التعامل بحذر ووضعه حكم قيمة 
يثبت من خاللها والءه ملا هو سائد، بتوضيحه أن ما منعه 

توضيح ذلك هو أن الشريعة منعت اخلوض فيه. 
في األخير لنا أن نطرح تساؤال حول هذه الرؤية املقدمة، هل 
والنقدية؟  األدبية  احلريات  خنق  في  أسهم  الذي  هو  الدين 
ألم يكن اإلسالم كافال للحريات عامة وحلرية اإلبداع على 
الفرد في  الفاصلة بني حرية  وجه اخلصوص؟ ماهي احلدود 
أن يقول ما يشاء وبني حرية اجملتمع في أن يدافع عن قيمه؟

يجد عبد الوهاب املسيري أنه من الضروري وجود صلة بني 
حرية  سؤال  طرح  فقد  لذا  اإلنسان  وعالم  األدبي  العمل 
أن تكون هذه احلرية مطلقة، فاإلبداع ليس  وانتقد  اإلبداع 
مطلقا يتجاوز اإلنسان وحرية اإلبداع يجب أن تقابلها حرية 
أن يدافع عن نفسه وعن قيمه، ومن ثمة فهو  اجملتمع في 
يرفض أن يكون الفن للفن ويعتبره للجميع، إذ حال فقدان 
أو كائن  إنسان  أي  وباإلنسان من حق  بالواقع  الفن عالقته 
لإلنسان  معاديا  الفن  هذا  كان  إذا  له  التصدي  اجتماعي 
وللقيم اإلنسانية، ومن هنا فاجملتمع عليه أن يفرض رقابته 
لتفكك  مدعاة  املطلقة  احلرية  ألن  اإلبداع  يخنق  أن  دون 

اجملتمع وهذا ما يجعله يؤمن بأسبقية اجملتمع على الفرد، 
بحكم أن الفرد ينتمي إلى اجملتمع وليس العكس فالعكس 

يفترض أن يكون اجملتمع شموليا. 
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كتب جمعة الالمي قصته تاريخ العار في بالد النفطتار مستحضرا حدثا تاريخيا معاصرًا مؤطرًا بالعنف 
والطغيان واألهوال وسفك الدماء , إنها حرب الخليج الثانية وما تالها من السقوط المأساوي للعاصمة 
العراقية بغداد ، وإسقاط النظام الشمولي واحتالل العراق. حدث ألهب خياالت الشعراء واألدباء والمثقفين 
بل وعامة الناس في منطقة يقاس تاريخها ليس بقرون بل بالفيات , تسير فيها الحقيقة واألسطورة جنبا 

الى جنب وتمثل الذاكرة خطرا فظيعا ذلك أنها معمل قصص وروايات واختالقات ونبوءات . 
ساد الذهول وتعددت اآلراء واختلطت المشاعر وبدأت الجموع تراجع ذاكرتها وتتفحص سردياتها وتبحث 
في التاريخ عن مغارات تأوي إليها ، وعن قصص تبدد قلقها ولكنها تفشل فيستشري القلق والشعور 

بالالأمن وسهولة فقد األوطان نكبة أثر نكبة . 

أماني أبو رمحة

السخرية والتناص التارخيي يف سرد ما بعد احلداثة
)تاريخ العار يف بالد النفطتار( جلمعة الالمي منوذجا
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لم يختلف الناس عامتهم وخاصتهم على حدث ما مثلما 
فمن  نيسان 2003  التاسع من  في  ما حدث  اختلفوا على 
مرحب بسقوط نظام شمولي إلى معارض الحتالل عاصمة 
عربية ، إلى باك على الضحايا ، الى متشائم بشأن النهاية 
سياق  ضمن  لألحداث  مركب  الى  للحدث  مفكك  ومن   .

طويل ضاعت بداياته وتاهت نهاياته . 
يكتب جمعة الالمي عن احلدث فيواجهه عجز اللغة في أن 
تدلل حتى على نفسها أو على أن تفي مبراد الفكر. وعجز 
اخلطي  التطور  أدمنت  التي  التقليدية  األدبية  األجناس 
إليه  يهدف  ما  تلبية  عن  والنظام  والسببية  والتماسك 
من تصوير الواقع " كما هو" :متناقض , وغير متماسك , 
ومتعدد الوجوه ، وفشل السرديات الكبرى في تقدمي تفسير 

مقنع ملا حدث ويحدث وسيحدث.
فماذا يفعل القاص؟؟. 

كان جلوء الالمي الى توظيف ما وراء القص ، وما وراء القص 
التاريخي في قصته أمر ال مفر منه لتطبيق فوضى الوجود 
اجل  من  القصة  اتفاقيات  وتفكيك   ، نصه  على  املعاصر 
لنظم  تروج  التي  الواقع  او  احلقيقة  أسطورة  زيف  فضح 
إليه  أهدف  ما  فان  وعليه   . الوهم  إلى  مستندة  عقائدية 
بعد  ما  أدبيني  أسلوبني  بني  التمييز  هو  الدراسة  هذه  في 
حداثيني في قصة جمعة الالمي : ما وراء القص ، وما وراء 

القص التاريخي .

ما وراء القص
ولنا أن تتساءل كيف نعرف أننا نقرأ ما وراء القص؟. 

رواية  بكونها  الرواية  وعي  أو   , الذاتية  االنعكاسية  تعد 
وتركيب خيالي , احد أهم اخلصائص احملددة ملا وراء القص . 
تقول واو: " أن كتابات ما وراء القص تعكس تركيبها ولغتها 
بوعي ذاتي"" . وقد رأت هتشيون أن " ما وراء القص يبتدع 
واحد".  آن  في  الرواية  تلك  ابتداع  عن  تقريرا  ويكتب  رواية 
الى  يشير  مغلقا  كال  يعد  أن  ميكن  النص  أن  يعني  وذلك 
نفسه أكثر من إشارته الى الواقع مبعنى ان عنصر احملاكاة , 
محاكاة الواقع , أو محاولة تصويره تتالشى الى حد بعيد. 
اكتب:"  وأخذت  الرصاص  بقلمي  أمسكت  كأنني  ))ورأيُت 
األخيرة  السنوات  الغروب، في  الي عتمة  الفجر  من عتمة 
األلواح  بعض  يرى  فهد  ثمة  كان  عشر،  الثاني  القرن  من 

اخلشبية.....القصة ((.
على  ذاتية  بانعكاسية  قصية  وراء  املا  النصوص  تعلق 
عمليات القراءة والكتابة وصنع املعاني ، وذلك عندما تقطع 
خط القصة لإلدالء بتعليقات تطفلية . وعندما تثّيم هذه 
فإنها   , والتأويل  والكتابة  القراءة  فعل  وتعكس  النصوص 
تشير إلى ادوار مختلفة ميكن أن يقوم بها الكّتاب والقراء. 

مقاالت  ألني كنت حقا سأكتب  أي شّك،  يداخلني  لم   ((
وأذيلها بأحد هذه التواقيع، ورمبا بتوقيع آخر، بعدما ترفض 
دينار  وجها  )هما  املنفلتة  وتلك  احلزبية  الصحافة  نشرها 
يرجع  بعدما  اليشن،  مقاهي  في  سيقال  كما  الذهب، 
، كما  الهند، حيث يدفن األطفال  ام  املشيعون من أيشان 
سيعرض صاحبي لذلك في قصة:" اليشن ـ يوم من تاريخ 

مدينة منسّية "( ...القصة 
ازعم  ما  وهذا  اإليضاحات،  بعض  اإلنصاف  يقتضي  ورمبا   "
ان املقامات املضافة، التي أعطيتها أرقاما أخرى مستقلة، 

هي أيضا مقابسات........القصة ((. 
على  ـ  واو  لباتريشيا  والكالم  ـ  القص  وراء  ما  تركيز  إن 
، وتأويل الكلمات  بالقراءة والكتابة  التي تهتم  الشخوص 
بها  تبتدع  التي  الطريقة  إلى  يشير  املكتوبة  ،والعوالم 
بوساطة  تكتب  كونها  ذلك   . التخيلية  الروائية  األنظمة 
شخوص في النص , وهذا يعني أنها تَبتكر من جديد من 
قبل شخوص أخرى حني تَناقش أو تؤول . كما الحظ منظرو 
ما وراء القص أن القارئ شريك دائم في حيل صناعة املعنى 
, إال أن ما مييز كتاب روايات االنعكاس الذاتي , هو قدرتهم 
على جعل القارئ واعيا مبشاركته الفاعلة, وأيضا بإلقائهم 
الضوء على أن القراءة وليس الكتابة لوحدها عمل تخيلي 

جمعة الالمي 
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وإبداعي . وعليه ميكن النظر إلى مواقف القارئ والكاتب في 
كتابات ما وراء القص من زاوية أخرى ، ألطف من مجرد جعل 
القارئ واعيا بدورة في عملية القراءة وتركيب النص, فمثال 
الشخصيات  جتسيد  بواسطة  القارئ  دور  مسرحة  ميكن 

بوصفها قراء يفكرون ويناقشون وميارسون فعل الكتابة .
))حني كنت أراجع قراطيس, وعندما قّص اخلالدي، علّي في 
وقت سابق, اقرأْ في كتاب:حتفة األعيان في تاريخ ُعمان, ، 
ألني كنت حقا سأكتب مقاالت وأذيلها بأحد هذه التواقيع، 

تلك هي الكتابة..! الخ((
الذاتي حني يخلق قصصا  الوعي  القاص في لعبة  يندمج 
الالمي  جمعة  منهم  متخيلني  لكتاب  قصته  ضمن 
أهم   ( قصته  في  خيالية  شخصية  أضحى  الذي  نفسه 
 ) قصية  وراء  املا  الذاتية  االنعكاسية  مظاهر  من  مظهر 
وابوعلي)حسن( املاجدي و متعب املطرود و شـايع الشـرقي 
التي ينتج بها الكاتب  . ومن خالل كشف الطريقة  ..الخ 
رواية جمالية, يطمح ما وراء القص إلى اكتشاف العملية 

املماثلة التي أنتجت كل أنظمة املعاني في العالم. 
نحو  العوائق  أهم  احد  هي  اللغة  ان  احلداثة  بعد  ما  ترى 
معرفة احلقيقة. فاللغة هي وسط املعرفة. ولكنها تبعا ملا 
بعد احلداثة ال ميكنها ان تعبر عن احلقيقة بكفاية، ذلك الن 
ان  يفترض  التي  واحلقائق  الكلمات  بني  هناك شرخا كبيرا 
تعكس فحواها. فالكلمات لن تعرض احلقيقة املوضوعية 
، ألنها ـ أي الكلمات ـ أفكار ، مبعنى أنها اتفاقيات بشرية. 
وعليه فإننا لن نتمكن من معرفة احلقيقة املوضوعية إذا ما 
وظفنا هذه االتفاقيات البشرية. وكل ما ميكننا ان نحصل 

عليه هو خلق احلقيقة بوساطة الكلمات.
وذلك   .constructivism البنائية  النظرية  جوهر  هو  وهذا 
الى تقارير كونية عامة عن اإلنسان،  أننا لن نتوصل  يعني 
فضال عن أننا لن نستطيع ان نحدد ما إذا كان هناك شيئ 
بعد  ما  يقول  البشرية.  الطبيعة  عليه  نطلق  ان  ميكن 
احلداثيني : انه ال يوجد طبيعة بشرية بحد ذاتها. نحن ما 

نقوله )نحن( عن أنفسنا.
ما  حساسية  في  تتمثل  اللغة  مع  أخرى  مشكلة  هناك 
"الرغبة في  نيتشه  فريدريك  أطلق عليه  ملا  احلداثيني  بعد 
السيطرة". ميارس الناس السيطرة والسلطة على اآلخرين. 
واللغة هي وسيلتهم في حتقيق ذلك. فمثال عندما نحدد 
نحدد  فإننا  به  يأمرنا  ما  او  اهلل  عن  ونتحدث  الناس  ادوار 
بالبشر  نتحكم  فإننا  وبذلك  حدودا،  ونصمم  توقعات 
وقدرتها على  اللغة  الى  النظرة  لهذه  ونتيجة  اللغة.  عبر 
السيطرة والتحكم، مييل ما بعد احلداثيني الى التشكيك 

بكل " السرديات " ويزعمون ان ما يقوله الناس او ما يكتبونه 
ليس سوى أداة لضبط اآلخرين والتحكم بهم.

نعود مرة أخرى الى تبعات هذه النظرة على اإلنسان.
فإذا ما حاولنا ان نحدد الطبيعة البشرية ، فإننا تبعا لذلك 
بعد  ما  ويقول  اآلخرين.  على  سيطرتنا  نفرض  ان  نحاول   ،
للدرس  مادة  مبعنى  ـ  موضوعا  اإلنسان  جعل  ان  احلداثيني 
أخر  وبكلمات  اإلنسان.  ذلك  تُخضع  ان  ـ معناه  والتحليل 
والنتيجة  واحلدود.  اجلوانب  محددة  بوتقة  داخل  تضعه  أن 
ان حُتدد. وتبعا لذلك فان ما  البشرية ال ميكن  ان الطبيعة 
بل  البشرية.  بالطبيعة  يسمى  مبا  تعترف  ال  احلداثة  بعد 
الفردية.  الذات  وجود  تنفي  ذلك حني  ابعد من  تذهب  إنها 
ضوء  على  التفصيل  من  بشيء  القضية  هذه  وسأتناول 

قصة جمعة الالمي. 
في طريقنا نحو التخييل في "تاريخ العار في بالد النفطتار " 
قصة جمعة الالمي املا بعد حداثية نرى الالمي الشخصية 
وورط  روايته  في  تخيلية  أصبح شخصية  وقد   ، الوجودية 
نفسه مع أبطالها وشخوصها وهو أمر برع فيه كتاب ما 
وراء القص ووظفوه بوصفه أسلوبا يرينا كيف تُبنى الذات 
ثم تفصم باللغة . الذات واللغة قلق ما بعد احلداثة املركزي 

:
)) وقبل أن يقترب من امليركابا، ناولني اخلالدي كراسا صغيرا 
داخله هذه  مبا هو مغزول من صوف ميساني، في  ملفوفا 
ميمة، ثم خاطبني:" اآلن، وقد اخترت ان اختار أسلوب  الضَّ
موتي، أنا الذي لم أْخَتر يوم ميالدي:يا صديقي العزيز، انشر 
هذا املنت، وهذه املقاالت وحتتها توقيع " متعب املطرود " او " 
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شايع الشرقي " أو حتي " جمعة الالمي " أن شئَْت ". يا أخي 
هذه االضمامة وديعة العمر(( .

 } هو}الالمي  السارد  أن  مؤقتة  بصورة  نقول  أن  أردنا  فإذا 
)بني أقواس لتميز وضعه الوجودي( ـ))يبدو أنني أُشير ـ او 
السارد،الذي  او  احلاكي،  او  الراوي،  ان  الي  ـ  هو كذلك فعال 
سُيظهر هذه القراطيس علي املأل، سيكون الكاتب جمعة 
التي  القصة  أن  القول  فيمكننا  ((ـ  القصة  الالمي.... 
من  اخترعت  قد  التخيلية  والشخصية  الالمي  يحكياها 
قبل آخرين . ولكن إذا استمرينا في اجلدل , ميكننا القول أن 
}الالمي{ قد هندس املغامرة كلها , حتى يتمكن من كتابة 

األكاذيب والالمعقول لتسلية الناس . 
)) وفي تَّل ْسَفيِّْح هذا، صنع جمعة الالمي إطار شخصية 
وكان عمره عشر  التقاه هناك  "، عندما  الشامي  "حكمة 
أيضا ستكون من  الشامي:وآنت  له حكمة  سنوات، فقال 
الُقَصْيرُون، في محلة  َجبَّار  الصياد  " بنت  " ونسة  ضحايا 

املاجدية مبدينة العمارة ((.
شخصية  هو   , قصته  في  الكاتب   " الالمي   " فان  وبذلك 
هندست  التي  الطريقة  بذات  السارد,   } }الالمي  اخترعها 
 . كيشوت  دون  قبل  "من  كيشوت  دون  شخصية"  بها 
وبالطبع فان دون كيشوت لم يوجد قط ولكنه اخترع من 

قبل ميغيل دي سرفانتس سافيدرا االسباني . 

{ لم يوجد قط, ولكنه كان اختراع  وبالترابط فان} الالمي 
أصبح  لذلك  وتبعا  العراق.  من  احلقيقي  الالمي  جمعة 
لدينا ثالثة )جمعة الالمي ( وليس اثنني : املؤلف , السارد , 

الشخصية و كل واحد متمايز وجوديا .
))... يبدو أنني أُشير ـ او هو كذلك فعال ـ الي ان الراوي، او 
احلاكي، او السارد،الذي سُيظهر هذه القراطيس علي املأل، 
سترتبط   " أَلِْيِشنْ   " ألن  الالمي،  جمعة  الكاتب  سيكون 
"، من دون خلق اهلل. إذ لم ـ  الكتابة  " فقه  به من ناحية 
بهذا  ميساني  إقليم  اكتشاف  الي  كاتب  يسبقه  ـ  ولن 
كتابه  في  سيوضحها  كما  التفاصيل،  وبتلك  االسم، 
من  اظهر  لم  كما  أنا،  فيه  ظهرُت  الذي  املوسوم:اأَلِْيِشنْ، 

قبل، في قصة:" كيف اغتيل جمال الدين أبو يسار ".
ولكن ماذا يخبرنا ذلك عن اللغة ؟ لقد وضع ما بعد احلداثيني 
الذات في اللغة ، وبهذه الطريقة التي وظفها الالمي تكون 
قصته قد فرغت اجلزم بان النفس أو الذات ميكن أن تكتسب 
معرفة عبر اللغة فقط . الن النفس في اإلدراك الصارم هي 
لغة. ومتاما كما أن شخصية "الالمي " قد رُكبت عبر اللغة 
التي يسيطر عليها "الالمي " , فكذلك ,نحن أيضا , القراء, 
يحولون إلى رموز من خالل السيميائيات خارج النص . هنا 
تتداخل حدود النص فعندما نسأل أين "الالمي " احلقيقي 
أو  النص  خارج  أنا  ترى  يا  نقطة  أي  "عند  نستجدي  فإننا 

داخله؟" .
وعندما يكون املؤلف أو القارئ مرمزا عن عمد في اللغة , 
فإننا نضطر إلى تأويل أنفسنا , وإلى توريط الذات صراحة 
في عملية االنعكاس . إذ أن الفن هو الفضاء الذي نصبح 
التي  األشياء  تلك  وحيث   . ذواتنا  أمام  مألوفني  غير  فيه 
ـ  الخ  املؤلف,  النص,  ـ  فيها  ريب  ال  كاملة  أنها  افترضنا 

تفقد استقرارها.
ومتاما كما أن خيار الالمي محدد بالوضع, كذلك فان القارئ 
االختيار  الن  مطلقة.  حرة  إرادة  ال  النص.  بكلمات  محدد 
دائما ما يساوق )بضم الياء وفتح الواو( في إطار, وبالطريقة 
ذاتها فإن هناك فكرة متمشكلة في القدر ـ شخص يجب 
هذه  مثل  منا  يطلب  ال  القدر  أن  من  الرغم  على  يقرر,  أن 
املشاركة ، والقارئ يجب أن يؤول النص , علما بأن خياراته 
محددة باللغة . ولهذا فان النص ال يتردد في الكذب علينا, 

هذه ليست قصة, بعد ذلك كله, لكنها قصة فعال. 
قصة  بوصفه  نفسه  ينكر  أن  ميكن  ال  الروائي  النص  وألن 
، لذا فان النص يتعامل بالتناقضات,  دون أن يبطل نفسه 
أن  كما   ، متاما  واحدة  دفعة  ذاتها  وتنكر  تؤكد  فالقصة 

الشخصيات تؤكد أسماءها وتنكرها . 
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للشخصية  احلقيقية  أو  التخيلية  الهوية  قضية  تتعزز 
بوصفهم  النص  في  احلقيقية  احلياة  أبطال  تضمني  عند 
شخوصا أدبية في عالم التخييل , وجعل شخوص الرواية 
تتفاعل معهم أو تفكر بأناس يعلم القارئ أنهم موجودون 
إلى  يقودنا  . وهذا  الرواية  العالم احلقيقي خارج عالم  في 
مّشكلة احلدود بني الواقع والتخييل , ويرسم بعد ذلك مناذج 
الواقع  بني  للعالقة  الفهم  على  وعصية  التعقيد  بالغة 
واخليال , والتخييل في الواقع , والواقع في التخييل. وميكن 
ما  كتابات  في  والتخييل  الواقع  بني  العالقة  فكرة  تقصي 
والعالم  الروايات  عالم  من  كال  أن  منظور  من  القص  وراء 
باللغة. ويلفت ماك  ومتأثر  ومبتدع  الروايات, مبتكر  خارج 
تأويلنا  وطرق  انشغاالتنا  أساليب  أن   " إلى  االنتباه  كافري 
لغة  في  مجسد  الوعي  أن  وبفكرة  املتلقاة,  باللغة  تتأثر 
العالم  نحو  استجاباتنا  تولد  التي  هي  لغتنا  وان  خاصة, 
دور  وتظهر  وراء قصية  املا  النصوص  تناقش  ما  غالبا  إذ   ."
وبني  بيننا  والوسيط  األدبية،  الروايات  ناقل  بوصفه  اللغة 
العالم . كما أنها تستدعي انتباهنا إلى دور الكلمات في 

خلق عوالم روائية وعوالم خارج النصوص األدبية .
الالمي  يخلق   ، بالكلمات  واضحة  منطية  لعبة  في  و 
شخصيات وعوالم تخييلية ، النفطتار )مركب من النفط 
والتتار ( وصادوم العراقي ) "صدام " ( " و َحَوش الِسرِْهيد و 
سلطان اخلالدي و خورخي لويس باسترناك و" متعب املطرود 

" و " شايع الشرقي و.......الخ .
يشير التالعب الواضح في األسماء إلى أن هذه الشخصيات 
هي إسقاطات نصية للالمي ، الشخصية املؤلفة ، التي لم 
وعملية  التبئيرات  على  السيطرة  عن  احلقيقة  في  تتخل 
النصيني  الوكالء  إن  من  الرغم  على  الرواية.  في  السرد 
حلاالت  مخصصني  يبدو  ما  على   ، القصة  ضمن  اخملتلفني 
تكون  دائما  اللحظات  تلك  فان   ، االستقاللية  خاطفة من 
 ، الالمي  ويبدو   . الشخصية   / املؤلف  لتمركزات  عرضة 
، متلقيا خلطاب الساردين  ، في بعض األحيان  الشخصية 
، وفي أحيان أخرى ، يصبح غيره الكائنات املؤبرة التي حتدق 
بعني الالمي _ الشخصية::. ولكن توظيف ضمير املتكلم 
"أنا" للشخصية املؤلفة يشير إلى أن املؤلف / الشخصية, 
في الواقع, يسيطر على الرواية ، وال يتخلى عنها حتى ولو 

للحظات. 
الذاتي, أو  رواية ما وراء القص تعليقات على بنائها  تطرح 
على عمليات كتابتها مبساعدة السارد املتطفل . إذ يشير 
الذاتي  االنعكاسي  الوعي  إلى  املتطفل  السارد  توظيف 
والتسبب في مقاطعة  التعليقات  للنص من خالل عرض 

التخييل  صناعة  عملية  على  بانعكاسات  القصة  خط 
تشكل  التي  العوامل  احد  يكون  أن  ميكن  السارد  فتدّخل 
مستوى سرديا جديدا, مما يوهم القاري بأنه يقرأ عن أحداث 
حقيقية وأناس واقعيني. وهذا ما أقره أومندسن في قوله : 
إن تطفل السارد قد يكون شخصيا , حني يشير إلى فعل 
الكتابة أو إلى حياة الكاتب احلقيقية , أو قد يكون مقاربة 
نظرية  ناحية  من  الكتابة  عملية  على  وتعليقا   , نظرية 
خالل  من  السرد  تدفق  مقاطعة  إن   : اومندسن  يضيف   .
التركيز على أفكار السارد أو التنظير عن األدب , قد يترك 
إلى  انزلقت  قد  الواقعية  احلياة  بأن  القارئ  لدي  انطباعا 

عالم الرواية .
سياق  في  الالمي  قصة  في  املتطفل  السارد  دور  يظهر 
سلسلة معقدة بشكل متزايد من الهوامش التي ترد عن 
طريق سلسلة أطول وأطول من العالمات النجمية في منت 
النص "+++ فضال عن ذلك ، فإن النجوم واألقواس والنقط 
بل  العني.  وتزعج   ، القراءة  مع  تتداخل  الترقيم  وعالمات 
وتصنيف  فرز  على  القدرة  القارئ  يفقد  ذلك،  من  وأكثر 

اإلشارات والعالمات والهوامش 
ازعم  ما  وهذا  اإليضاحات،  بعض  اإلنصاف  يقتضي  ورمبا   "
ان املقامات املضافة، التي أعطيتها أرقاما أخرى مستقلة، 

هي أيضا مقابسات.

ليندا هيتشون 
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َعلي َسرْدٍ  وَِمنُْه، وَسرْدٌ  "حكايات ومقابسات:َسرْدٌ في َسرْدٍ 
وَفِْيهِ ". 

ما وراء القص التارخيي؟
بعد  ما  كتابات  في  ظاهرتني  بني  هتشيون  ليندا  ميزت 
احلداثة : ما وراء القص ، وما وراء القص التاريخي . وجاء في 

تعريفها ملا وراء القص التاريخي : 
بعد  املا  الرواية  أنواع  احد  هو  التاريخي  القص  وراء  ما  إن 
حداثية التي ترفض إسقاط املعتقدات واملعايير احلالية على 

املاضي , وتؤكد على خصوصية وفردية احلدث املاضي. 
ما  نادرا  التي  واحلقائق  األحداث  بني  متايزا  تقترح  أنها  كما 
الوثائق أصبحت دالئل  ؛ الن  مييز بينها العديد من املؤرخني 
في  كما  حقائق  الى  املؤرخون  حولها  التي  األحداث  على 
املاضي كان  أن  والهدف من هذا   . التاريخي  القص  وراء  ما 
موجودا يوما ما , ولكن معرفتنا التاريخية عنه قد انتقلت 
لفظيا او سيميائيا ، وهنا يشير ما وراء القص التاريخي الى 
احلقيقة الكامنة في توظيف االتفاقيات املناصية للكتابة 
وموضوعية  سلطة  وتقويض  تسجيل  اجل  من  التاريخية 

املصادر والتفسيرات التاريخية . 
وإذا ما اتفقنا ان مهمة ما بعد احلداثة هي استجواب " الواقع 
" وطريقة معرفتنا به , ذلك إنها جتبرنا على فحص الوسائل 
التي نختارها أو التي نضطر الى اختيارها ـ لتمثيل أنفسنا 
فان ما وراء القص التاريخي هو إحدى الوسائل األدبية التي 
وظفها كتاب ما بعد احلداثة لفحص فرضيات األيديولوجيا 

بوعي وانعكاسية ذاتية من اجل حتقيق أمرين : 
لالعتراف  النص  الى  التاريخي  السياق  استجالب   )1(

بسلطة وقوة التاريخ في ذات الوقت .
عناصر  حشو  طريق  عن  التاريخية  القيود  مساءلة   )2(
تعرض  فإنها  وبذلك  التاريخي.  السياق  ضمن  تخيلية 
احلقيقة بوصفها معنى منسوب الى املؤلف او تأويل ذاتي 
غير  بوحا  التاريخي  التمثيل  يصبح  لذلك  وتبعا   . للحدث 
نفس  يوظف  إضافي  من سرد  أكثر  ليس  انه  بل   , حاسم 

أدوات الرواية والتخييل . 
ان العالقة املا بعد حداثية بني الرواية والتاريخ أكثر تعقيدا 
. ما وراء القص  املتبادلة  التفاعل و التضمينات  من مجرد 
اخلطاب  ضمن  نفسه  ميوضع  أن  اجل  من  يعمل  التاريخي 
التاريخي دون التنازل عن استقالليته بوصفه رواية . انه نوع 
من املفارقة التهكمية اجلادة التي تؤثر على كال الهدفني: 
التناصات مع التاريخ والرواية التي تلبس حالة موازية )وان 
لم تكن مساوية( إلعادة تهكمية من املاضي النصي لكل 

من العالم واألدب . 

سردية  كتلة   ( للتناص  قويا  حضورا  جند  الالمي  نص  في 
التحمت بكتلة سردية أخرى( , وسرد متقطع مفكك ذاتي 
املرجعية ) جزء حاضر من كل متوقع , " سرد بال أحداث"( , 
فضال عن التهكم احلاد الذي يطغى على النص من عتبته 
وحتى نهايته . وباختصار فان النص ليس أكثر من محاكاة 
تناصية ساخرة هي في الواقع جوهر ما وراء القص التاريخي 
: إنها متنح اإلحساس بحضور املاضي , ولكنه املاضي الذي 
. أما  تاريخاً  أو  أدبا  , سواء كانت  وآثاره  يعرف من نصوصه 
من ناحية كون النص بناءا ما بعد حداثياً فان هناك دائما 
مفارقة في قلب تلك الدعامة : التهكم يخدش االختالف 
مع املاضي , ولكن في الوقت ذاته , تعمل احملاكاة التناصية 

الساخرة على:
1( على حشر املاضي بصورته النصية في نص احلاضر . 

2( جتسير الهوة بني ماضي القارئ وحاضره مع رغبة جديدة 
في إعادة كتابة املاضي في سياق جديد .

3( وتعليمنا أن كال من النصوص الروائية والتاريخ تشير إلى 
املستوى األول من نصوص أخرى : إننا ال نعرف املاضي إال من 

خالل بقاياه املنصصة .
ال   ، احلداثة  بعد  ما  كتابات  في  التناص  النقاد  تناول  لقد 
التخييل  التاريخي على مستوى  القص  وراء  ما  سيما في 
مبعنى مناقشة األساليب التي اعتمدها املؤلفون في حشر 
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مشهورة  غير  او  مشهورة  وأحداث  بشخصيات  املاضي 
ضمن رواياتهم ، وكيف أن هذا النوع من التناصات يساهم 
انه  عن  فضال   ، واحلقيقة  الواقع  تخيلية  فكرة  تأكيد  في 
قد يذهب أعمق حني يستجوب دور هذه التناصات ، ولكن 
أن  وهي   ، هنا  األهمية  بالغة  نقطة  الى  اإلشارة  من  بد  ال 
تأكيد  في  رغبته  تخدم  ال  الالمي  وظفها  التي  التناصات 
بعد  ملا  الذاتية  االنعكاسية  تخييلية كتابته على طريقة 
السرديات  هذه  ان  كيف  لتوضيح  وإمنا   ، فحسب  احلداثة 
ميكن ان تعاد كتابتها والتالعب بها في احلاضر ، في محاولة 
الختالس شرعية النصوص املاضية ، واستبدال األصالة التي 
منحت للما وراء سرديات في فترة ما . وبكلمات أخرى فان 
التناص في نص الالمي ال يشير الى نصوص أو شخوص أو 
أحداث تاريخية فحسب ، وإمنا إلى هذه النصوص واألحداث 
والتاريخ  األدب  مع  تقاطع  نقاط  بوصفها  واألشخاص 

والثقافة التي أنتجتها .
يكتب  الذي  احلدث  أنتجت  التي  بالثقافة  الالمي  يهتم 
عنه ؛ لذلك كان املاضي حاضرا بقوة و يشير بفداحة الى 
احدث واقعية ـ او هكذا سيقت لنا ـ سبقت ااحلدث الذي 
املاضي  ـ  الساردون  او  السارد  يسوق   . بالسرد  خصصه 
النص  على  انعكست  التي  والوحشية  العنف  من  قطعا 
، إرهابا وإحساسا باخلوف وعدم األمان بسبب عجز ما وراء 
العالم  عنف  تناول  عن  السردية  األشكال  أو  السرديات، 
ومواساة ضحاياه. وال يبالغ الالمي حني يورط الشخصيات 
في  املاضية  الشخصيات  او  املاضي  أحداث  في  املعاصرة 
أحداث احلاضر ؛ ألن ما يهدف أليه هو سرد العنف بطريقة 
والى   ، الكبرى  السرديات  كل  فشل  إلى  االنتباه  تلفت 
 ، والشخصيات  الساردون  به  ينماز  الذي  القلق  اإلحساس 
 ، واألمان   ، باخملاطر  واحملفوف  الهش  اإلحساس  عن  فضال 

والوجود . 
واملعاصرة  التاريخية  وشخوصها  الكثر  القصة  ساردي  إن 
والتخيلية يبحثون على حد سواء على مخبأ آمن يحميهم 
ثم  ـ  يتحولون  لذلك   . العالم  في  املتفجر  الرعب  من 
ينقلبون علىـ  اتفاقيات السرد التقليدية املوغلة في القدم 
او  شرعية  يضفون  علهم  ؛  واملقامات  واخلطب  كالبيانات 
أصالة على قصص احلاضر ، ولكنهم حني يعجزون عن ذلك 
قصصا  يقدمونه  حني  املاضي  شرعية  نزع  الى  يتحولون 
وبذلك يتساوى املاضي واحلاضر ويصبح التاريخ مثل األدب 
متاما " بناءات وتراكيب بشرية , وفي احلقيقة أوهام بشرية 
اإلطالق بسبب  اقل وهمية على  , ولكنها ليست  - الزمة 
ذلك كله " . يتفق الالمي وساردوه هنا مع مقولة فريدريك 
البشري  للعقل  املركزية  العمل  هو...  "السرد   ، جيمسون 

اجملرد". وعالوة  املنطق  تعادل في شرعيتها  وطريقة تفكير 
يلعبه  الذي  الدور  على  الضوء  الالمي  يسلط  ذلك  على 
في  السرد  ان  ذلك   . العالم"  عن  الفرد  خبرة  في  التسريد 
في   . سمعت  قد  قصتنا  ان  لضمان  وسيلة  هو  النهاية 
الكتابة هي وسيلة  أن  ، فإنه يؤكد حقيقة  املطاف  نهاية 
ملواجهة األسى على فقدان شرعية املا وراء سرديات أيضا ، 
وعدم قدرة األجناس األدبية على توفير إدراك ، أو معنى من 

شأنه ضمان األصالة او املعنى او الشرعية الشخصية . 
التناصيه الثقافية للعنف : 

إن جزءا من الروابط التناصية املتماسكة في قصة الالمي 
تاريخية رئيسية مشبعة  قد بني على شبكة من أحداث 
بها  ينظر  التي  الطريقة  على  أثرت  وقد   ، والرعب  بالعنف 
في  الناس  جموع  ومعهم  املبتدعون  ساردوه  او  السارد 
املنطقة إلى العالم الذي يعيشون فيه . ويشير الالمي إلى 
اخلاصة  قصته  يحكي  وهو  مروعة  تاريخية  أحداث  جملة 

عن حرب اخلليج الثانية : 
1- مقتل احلسني بن علي عليه السالم

اإلمام،  فيها  رأيت  التي  األولى  املرة  هي  تلك  وكانت   ((
احلَُسنْي بن فاطمة، ُشَبْير شقيق َحَسن، يتشّحط في دمه، 
ح قرب نهر  )هذا وَْصُف وَْضع َمنْ بَاَع ُجْمُجَمتِهِ هلل( او يََتَبطَّ
العلقمي )فقلت من فوري:يا أخي لَِم تركتنا عند املقّلدين 
الدين.  يا أخي جمال  أبدا،،  ؟( فقال احلَُسني:لم يحدث هذا 
وإمنا تركت فيكم ما يضجُّ من صوت الرضيع حني يسقط 

من أمه:أشيعوا حكايتي مع حكاية النفطتار ((.
2- غزو إسرائيل للبنان 

1968ميالدية  سنة  من  الربيعي  اليوم  ذلك  ظهيرة  في   ((
". كان اخلالدي )الذي عرفه أهالي بلدة النبطية منذ بداية 
رجل  بأنه  امليالدي،  العشرين  القرن  من  الثمانينات  عقد 
مصاب بصدع في قاع جمجمته، وبصداع عند سقفها( قد 
قضي شهيدا عندما كان يتصدي لثالث دبابات إسرائيلية 
الرابعة  ليلته  في  الذهب  أبو  إيشان  قمر  وجهه  )وكان 
ينادي  وهو  املغلي،  الزيتون  بزيت  مملوءا  قدرا  حامال  عشرة( 

)هيهات منّا الذلة(...... القصة ((
3-االحتالل الصهيوني لفلسطني :

شعوب  وستعرف  1982ميالدية،  سنة  بعد  ذلك  كان   ((
لويس  رآه خورخي  ما  العام،  العالم خصوصية هذا  جنوب 
مستوطنة  علي  سقط  صغيرا،  نيزكا  ألن   ، باسترناك  
املَِطَلة، فقال حاخام االشكيناز، فالدميير جابوتنسكي:حّدوا 

السكاكني، اقترب ظهور )صادوم العراقي (.
دخل  حني  أو  اجلوالن؟  وُضمت  القدس،  احُتلَّت  ساعة  أو 
اجلنرال شارون بيروت ونّصب من يريد رئيساً علي لبنان؟..... 
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القصة ((
))لم تتوّصلوا الي جواب حني اغُتصبت فلسطني، واحتلت 
القدس وبيروت وُهّددت القاهرة. ولم تعرفوا احلقيقة عندما 
أو  مغامر  ضابط  وشعوبنا  بلداننا  مبقدرات  يتحكم  كان 

مملوك ال يعرف كتابة الرقم )55(.... القصة ((
قد جعل  احلروب  أّن عنف  هو  به  يخبرنا  أن  الالمي  يريد  ما 
البشر أكثر وعيا وإدراكا بانطفائهم احملتوم ، فضال عن عدم 
اليقني الذي يكتنف طريقة االنطفاء وموعده . وأّن جوالت 
, اانهار من الدماء ، وموجات من الرعب حولت  من العنف 
التي  والقلوب  األفئدة  يعتصر  وقلق  ويأس  شك  الى  احلياة 
كفرت بكل السرديات أو أوشكت وال بشارة في األفق بان هذا 
العنف او الرعب سينحسر يوما . لكلتا املالحظتني صدى 
في حالة ما بعد احلداثة التي رددت أصداء تلك الكوارث التي 
نتجت عن وكالة عسكرية عرضت البشرية آلذى ، واألرض 

لدمار لم يسبق لهما مثيل . 
أثرت أحداث التاسع من نيسان 2003 على السرد الشعبي 
ـ قصته  وعي  بغير  أو  بوعي  ـ سواء  أن لكل شخص  وبدا 
اخلاصة وهي حاله جديدة جتسد رمبا انحياز ما بعد احلداثة 
بدأ  التي  الرسمية  الرواية  عن  بعيدا  الفردية  الذاتية  الى 
جملة  آراء  عرض  كان  ولرمبا  مبصداقيتها  يطعنون  الناس 

ساردين في القصة جتسيدا لهذه احلالة : 
تقدموا خطاباً سليماً، وصحيحاً،  لم  اليوم،  )) وحتى هذا 
ومفهوماً، وبغير رطانة، يقول للمواطن العادي، ولألكادميي، 
التي  املمهدات  ما هي  السبيل،....  ولعابر  املريض،  وللرجل 
بعد  وما  وليلة سقوطه،  احلبيب،  ايشاننا  سبقت سقوط 

سقوطه...؟! ......القصة ((
شعراء  املعارضة،  أحزاب  احلاكمة،  األنظمة  انتم،   ((
املناسبات، ليبراليو واشنطن، شيوعيو موسكو السابقني، 
أنصار اخلميني، رجال حسن البنا، خلفاء عبدالناصر، تالميذ 
بن باديس، من فوق سطح الرمل الي ما هو أدني من قاعدة 
بن عبدالالّتي  اإلمام عبداهلل  بلدان يحكمها  بئر نفط في 
وفشلنا  هزائمنا،  سبب  معرفة  في  أخفقتم  البتروليتاري، 
"دانِق" نصر.  أو ربع نصر، أو جزء من  في حتقيق نصر واحد، 

.....القصة (( .
اجلنس األدبي بوصفه تناصا : املكيدة اإلدراكية 

الذي  للعنف  الثقافية  التناصية  وظف  قد  الالمي  ان  قلنا 
أدّى  الذي   ، طوال  لسنني  العالم  من  املنطقة  هذه  خبرته 
أو على األقل  أن يؤدّي إلى االنقالب على  إلى  أو في طريقه 
بعد  ما  لب  هو  الذي  الكبرى  السرديات  بكل  التشكيك 

التناصات  هذه  ولكن   ، سواء  حد  على  وقشرتها  احلداثة 
لم تنجح كليا في عرض حالة الال أمن والهلع املؤثث في 
واملضطربة   ، طويال  املهددة  املنطقة  هذه  ساكني  نفوس 
أبدا ، والساكنة على شفير الهاوية . ولكن ما بعد احلداثة 
لذا  ؛  القلق  او وسيلة لتصوير هذا  تعدم حيلة  لم  األدبية 
األدبية  األجناس  انتهاك  وسيلة  املعاصرين  كّتابها  منحت 
االتفاقيات  تخريب  عن  فضال   ، وعنيف  سافر  بشكل 
السردية بطريقة بارعة غاية في اللطف واإلتقان . وما يبرز 
النص بوصفه اجلانب  الواجهة من كل ذلك هو كتابة  في 
اإلشكالي األكثر جوهرية من ذلك النص . يتعامل املا وراء 
هو  مما  التهكم  في  الثنائيات:  بني  املكانية  باجملاورة  القص 
خارج النصوص واالتفاقيات , أو في طمر األسماء املرجعية 
تكشف هذه   . املرجعية  الذاتي  النقد  في  أو   , والسرديات 
ـ  للغة  جدا  اخلاصة  الطبيعة  ضمنيا  الصريحة  الصيغ 
التي تتكون منها كل النصوص ـ لتكون مرجعية ,و نظاما 
من اإلشارات املتجاورة . وبهذه الطريقة فان ما وراء القص 
يشكل ثنائية أخرى: مستويات صريحة وضمنية للمعاني . 
من الطبيعي أن تنظر إلى الثنائيات أو حتى الثالثيات وتسأل 

بإحباط " حسنا, ولكن ما هو احلقيقي أو الصحيح ؟ " 
وفر التجريب الشكلي للقاص حرية في توظيف أي نوع أدبي 
مرغوب فيه. و أصبحت األنواع السردية التقليدية الراسخة 
اخليال  ورحلة   ، امللحمية  واالوديسيا   ، التحقيق  رواية  مثل 
العلمي ، واحلكايات بدائية الطراز ، واألسطورة ، واحلكايات 
اخلرافية ، زادا لكتاب ما وراء القص . واملالحظ هنا ان الالمي 
األدبية  لألنواع  وانتهاكاته  االجناسية  تناصاته  ركز في  قد 
مثل  التقليدي  العربي  األدب  وظفها  التي  تلك  وخصوصا 
املقامة واخلطابة وسواها . ولم يوفر حملة من املاضي تناسب 
سياق قصته إال ووظفها ساخرا متهكما ابتداء من أسماء 
الشعبية  واألهازيج  باألغاني  وانتهاء  املبتكرة  شخصياته 
معركة  إلى  إشارة  فهناك  املعاصرة  او  القدم  في  املوغلة 
هرمجدون ، بل وصفها ساخرا كما جاءت في كتب التراث 
الفرقة  وحديث   ، امليالدي  األول  القرن  أحداث  الى  وإشارات 
الناجية ، والصراعات الداخلية العربية والصراعات الكونية 
، مثل جرائم اإلبادة اجلماعية والتطهير العرقي الذي قام به 

املستعمرون البيض في أمريكا و..الخ
يلّمح الالمي بهذه الطريقة الى إشكالية توظيف اجلنس 
األدبي محل السرديات الكبرى التي أوشكت على االنهيار ان 
لم تكن انهارت بالفعل . فبالنسبة للسارد )جمعة الالمي( 
األدبي  اجلنس  يُوظف   , الذين خلقهم في نصه  أو سارديه 
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تقويضها  جرى  التي  السرديات  لتعويض  وسيلة  بوصفه 
بعد ان حكمت العالم لقرون والفيات ، إال أن تطبيق اجلنس 
والقارئ  السارد  ضد  ما  عنف  في  متواطئ  نفسه  األدبي 
على حد سواء . فاجلنس األدبي يضع توقعات وتطلعات ال 
ميكن للنص ان يحتفظ بها وهو يواصل تقدمهم يتسبب 
بصدمة للسارد أوال فتنكشف ال مصداقيته التي ينعكس 
صداها على القارئ . يبدأ الالمي نصه بوصفه سارد قصته 

في احللم 
، ورأيُت  ، من نهار سحيق، دخلُت في النوم  ))... ذات عصر 
كأنني أمسكت بقلمي الرصاص وأخذت اكتب : من عتمة 
الفجر الي عتمة الغروب ، في السنوات األخيرة من القرن 
الثاني عشر، كان ثمة فهد يرى بعض األلواح اخلشبية.......
(( ويحدد زمن كتابته بالقرن الثاني عشر ، وهو ال  القصة 
املسرود  او  القاري  فيتهيأ   . أو هجريا  ميالديا  كان  أن  يذكر 
له ألحداث متسلسلة مترابطة ضمن هذه احلقبة الزمنية 
احملددة على طريقة كتابة التاريخ لينتهي به األمر مضطربا 
مشوشا بعنف فال األحداث مرتبة زمانيا وال هي ذات صلة 
ورموز  وأحداث  أنها حشو قصص  او مترابطة في ظاهرها 
وشخوص ومدن وعوالم حقيقية وتخيلية على مدى ثالث 
صفحات او أكثر ، تنتشل القارئ والسارد من فوضى عوامله 

لتدخله الى فوضى عوالم أخرى .
وبراعة  بامتياز  بعد حداثية  ما  تقانه  تكن هذه  لم  ان  ترى 

فماذا عساها ان تكون ؟ .
او  أحداث  او  أبطال  بال  بسرد  به  فإذا  قصة  القارئ  يتوقع 
حبكة او استنتاجات تقود الى خامتة وبدال من ذلك تصبح 
حيرة  بني  القارئ  فيقع  أخرى  إشكالية  الغلق  او  اخلامتة 
في  الغلق  وإشكالية  جهة  من  الكبرى  القصص  سقوط 
السرديات  تلك  محل  يحل  ان  له  أريد  الذي  األدبي  اجلنس 
الى  القصة  ساردو  يلجأ  حتديدا  ولذلك  األفول.  في  اآلخذة 
رقم:56أو  :مقامة  املقامات   ( أخرى  أدبية  وأجناس  إطارات 
املقابسة االحيقارية او البيان السياسي ( ليحكي قصتهم 
في محاولة للوصول الى الغلق واخلامتة التي ينشدون فهل 
يصلون ؟. رمبا جتيبنا القصة على هذا السؤال حني يضطر 
وشروحات  هوامش  إضافة  الى  سارديه  ومجموعه  الالمي 
وشروحات  هوامش  الى  حتيل  ومقابسات  ومرجعيات 
الى  لنصل  دواليك  وهكذا  أخر.  ومقابسات  ومرجعيات 
احلقيقة الصادمة بان استبدال ما وراء السرديات ليس هينا 
على اإلطالق . يساعدنا الالمي في تقدمي البديل ويستنجد 
بأدبيات ما بعد احلداثة وفلسفتها عن الفردية الذاتية التي 
يسرد حقيقته  ان  إنسان  على كل   . إليها  اشرنا  ان  سبق 

الشخصية عن الوجود وان يصل الى تسوية مع إنطفاءاته 
 " الغلق  عن  او  الكبرى  القصص  عزاء  عن  بعيدا  احملتملة 
النهايات السعيدة " التي كان مينحها اجلنس األدبي بوفرة 
طاغية . جلأ الناس الى التاريخ والى القصص الكبرى ولم 
يوفروا حدثا او أسطورة ماضية يقيسون عليها حاضرهم 
ولكنهم  سيحدث  وما  حدث  ما  لفهم  واستغلوها  إال 
سرعان ما اكتشفوا ان التاريخ فبركات ال تختلف كثيرا عن 

قصصهم التي يحكونها لذلك يقول لنا الالمي : 
تلك هي الكتابة..! رمبا لنستنتج بدورنا أن ذلك هو التاريخ 
" خرافة" . ومن  ونهائية هي  أي حكاية كاملة  فان  وعليه 
هنا جاء حشو اخلرافات وحكايات اجلن ضمن نسيج النص 
املتواصلة  االلتباسات  وأن  يذكر  فرق  ال  ان  الالمي  ليقول 
املا  الالمي  واملتعمدة في الشخصية واحلبكة تخدم هدف 
وراء قصي عن طريق إثارة مزيد من الشكوك حول شرعية 
 ، أي نص من شأنه أن يجرؤ على أن يبدو قاطعا و حاسما 

ومختزال . 
الذهبي  القارب  ينزلق  كما  العصر،  حتت  أَنْزَلِقُ  وكنًت   ((
)حني يتوجه الي دير براثا، عند أقدام مقابر قريش، قرب دار 
باجلِنِّ  املسكونة  البطائح  تلك  مياه  سطح  فوق  السالم( 
واِعد  والَعنافِيش، والَبرْبَرَة أهل الَدنَْدرَة، والصيادين من السُّ
البْخات،  السادة  من  واجملُاريّة  واملِْعدان،  واملَْطْيِريِّة،  َّة  الْغرَيْري
)عليه السالم(، وشيخ  وطيور أم ِسكّة واخلَْضْيِري، والُعزَيْر 

نيتشه
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سيراه  الذي  لَِيري(،  منه،  بِكلماٍت  اهلُل  ََّدهٌ  )أي اجلن:ْحَفْيظ 
صاحبي )1(، بنصفه العلوي االدمي، ونصفه السفلي الذي 
مثل ما يلي الرقبة من خنزير بري، فكان له ما أراده في كتابه 

الذي حمل عنوان:أَلِْيِشنْ. ....القصة ((. 
عالم  خلق  على  ـ  اللغة  توظيف  خالل  من  ـ  قادر  انه  بل 
بشخوص  اليشن  هو   »heterocosmos« منفصل 
للواقع  مواز  وتاريخ خاص  بل  تخيلية  وأحداث  )اليشنيون( 
الالمي  عالم  نفهم  نحن   . أحيانا  ويهجره  حينا  يالمسه 
املغاير املنفصل كما نفهم عاملنا بفضل مسارات الوصول 

اخلاصة التي يبثها هنا وهناك ضمن النص .
السابقة  أعماله  مع  الالمي  وظفها  التي  التناص  فكرة 
ليبني هذه القصة الفاعلة بخصوصية في هذه النبوءة املا 
وراء قصية . هذا االعتماد على أجزاء من النصوص السابقة 
هو إذعان متعال لعالم القاص التخيلي إذ أنها تقترح على 
القارئ أن حياة اخليال تستحق االهتمام ألنها كلية الوجود 
أنها غير مكتملة  ، كما  مثلما هو احلال في احلياة األخرى 

مثلها متاما في الوقت نفسه .
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تأسيس نظري :
تحدد الظاهرة األدبية ضمن منظومة سياقات متعددة، مما يؤكد االهتمام المتواصل بعملية إنشاء النص 
تصوغ  التي  والخاصة  العامة  األطر  وبمجمل  التاريخية  بالتطورات  المحددة  الفنية  حركيتها  في  األدبي 
انطباعات الفنانين وتبرز مواقفهم من الحياة الواقعية ليبدعوا منها آدابهم، لذلك فإن التعرف على حركية 
اإلبداع األصلية، يبدأ بالبحث في البواعث المنشئة لإلبداع سواء كانت هذه البواعث موضوعية أم ذاتية 
ورصد عملية تنامي األفكار وابتكار الصور وتفاعلها فيما بينها لتجسيد النص األدبي . تصنف النصوص 

األدبية صمن دائرة اإلنتاج الفكري، ٕوان البحث في األنماط
لجملة  النص  تصور  عليها  يبنى  التي  المتميزة  األساليب  اكتشاف  محاولة  يعني  اإلنتاج  لهذا  المحددة 
السياقات الخارجة عنه، سواء كانت هذه السياقات تاريخية، أم اجتماعية،أم نفسية، أم فكرية ….ٕواذا 
كان النص قادرا على استيعاب خارجياته، فإن مقدرته تلك ال تتحدد إال باألساليب الفنية، التي من شأنها 
جعل النص فضاء لتالحم مرجعيات أخرى، ال تعدو أن تكون بعد ذلك مكونا بنيويا للبنية الشمولية، وهذا 
ما يجعل التفكير في تحليل إمكانات حضور النصوص التاريخية أو األحداث في حد ذاتها عامال يفتح أفقا 

جديدا للقراءة واالستنتاج.

رؤية التاريخ يف الرواية املغاربية احلديثة
مقاربة تطبيقية يف التناص

د . فتحي بوخالفة
جامعة املسيلة
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اإلبداع  نظام  حتديد  مسألة  اليوم،  املطروحة  املسائل  ومن 
وجعله يرقى إلى مستوى املعايير الفنية واجلمالية، مع أن 
االعتقاد السائد هو استحالة الوصول باإلبداع إلى منط من 
بحكم  نسقه،  حتدد  التي  املوضوعية  والشروط  القوانني 
والتخيلية  الفكرية  األمناط  بني  الوعي  درجات  في  التفاوت 
التجريبية  العلوم  في  للباحث  العلمي  واملستوى  للفنان، 
هامة  درجة  إلى  ووصولها  النقدية  املناهج  وبتطور  مثال. 
النتائج وصياغة  املوضوعية في سرد املعطيات ووضع  من 
املواقف أمكننا احلديث عن دخول األعمال األدبية اإلبداعية 
حيز النظرية املعرفية، فصار احلديث جاريا عن فكرة النص 
و املؤلف والقارئ و البنية… إلى غير ذلك من املصطلحات 
حلظة  يعي  ال  قد  الفنان  أن  املعلوم  ومن  األخرى،  األدبية 
اإلبداع جملة من القوانني و الشروط املعقدة إال أن الوعي 
بها أو معرفتها يساعد على تقدم الفن، من غير أن تكون 
لنتائج النظريات العلمية تأثيرا على الوعي املبدع بشكل 
تغني  أن  عليها  لزاما  إمنا  الطارئة،  متغيراتها  في  سلبي 

وعيه وخياله وعواطفه بالتنوع النفسي واجلمالي لفنه.
إن تطور الفكر وارتقاء شروط عمله،" سواء كانت حتليلية 
العلم  كدس  وقد  وحيويا  اجتماعيا  مشروط  تصورية،  أم 
فردي،  تطور  في  الشرطية  العالقة  هذه  تؤكد  غزيرة  مادة 
وهي تظهر في التطور التاريخي أيضا في أعلى مستويات 

في  العناصر  تلك  دارسة  من  بد  ال  ولذا  املعرفية  اإلدراك 
مستوياتها االجتماعية، التاريخية، و املعرفية، والنفسية، 
والفيزيولوجية )اخملتلفة و املترابطة في الوقت نفسه" .) 1( 
وانه ال ميكن إنكار اجلهود املبذولة اليوم في دراسة خصائص 
بالواقع  الوعي  وكيفية  تطوراته،  وفهم   الفكر  تشكل 
املعرفة  شروط  فإن  وعليه  التجريدي،  الفكر  منطلق  من 
الفني  التفكير  دراسة   في  بالتوسع  تقضي  املوضوعية 

الذي يجعل املبدع يتميز بفرادته،
االجتماعية  بالظروف  التفكير  ذلك  عالقات  دراسة  و 

والتاريخية.
ال  بذلك  وهي  لإلبداع  املتفرد  املنبع  الفنان  شخصية  متثل 
حتيد عن كون طبيعتها وحدة "ديناميكية " تدخل في تفاعل 
والتاريخية.  بأبعادها االجتماعية  بيئية  إيجابي مع عوامل 
إن النمط الفكري احملدد لشخصية املبدع ال مناص له من 
استيعاب اخللفيات االجتماعية و التاريخية التي حتدد نسق 
املتفرعة  جزئياتها  تشتمل  شخصية  إنها  الفني.  اإلبداع 
لتؤكد كليتها املتفاعلة، محددة منط تفكيرها و انفعالها 
االجتماعية  مبناقضاته  اخلارجي  الواقع  من  وأحاسيسها 
عملية   " بأن  التأكيد  أمكننا  احلال  هذه  وفي  التاريخية.  و 
أن  في   – مواقفنا  ومن  نظرنا  في-  تكمن  الفني  اإلبداع 
الفنان يعاني انفعاال أو توترا  إزاء أحداث أو وقائع أو ظواهر 
أو  أو مشاهد جمالية  أو اقتصادية  أو سياسية  اجتماعية 
أو  أقوال تدور حول تلك األحداث،  أو  أو كتابات  أعمال فنية 
وتوتر  تثير نفسه  أعمال  أو  املشاهد  أو  الظواهر  أو  الوقائع 
إلى اإلبداع  العلة في دفعه  أو  وجدانه،  تكون هي السبب 
الفني وفقا إلطاره الذي اكتسب مضمونه من قبل ".) 2( 
مع التأكيد على املفارقة النوعية بني توتر الفنان وانفعاله، 
وتوتر وانفعال الشخص العادي وهذا بحسب درجة الوعي 
والنضج عند كليهما. فإذا كان توتر وانفعال الفنان يقودانه 
إلى اإلبداع، فانه عند اإلنسان العادي مير دون إبداع ما، ويبقى
السبب في وجود اإلطار القوي أو عدم وجوده بصورة ضئيلة 
.وٕاذا كانت الكتابة تعني التموضع داخل فضاء خطي، فإن 
ذلك التموضع ال يلبث أن يتخلى عن طبيعته األصلية كونه 
ينغلق ضمن فضاء محدد، إمنا الكتابة في هذه احلال تعني 
قراءة الذات و النظر إليها بتمعن وفهم خصوصياتها التي 
فإمنا  اإلبداع،  سمة  تتخذ  عندما  والكتابة  عليها.  تنطوي 
تتطلع بدور أساسي ، تتمثل في استماع إلى صوت الذات 
لذلك  بعينها،  واقعية  رات  تصو  يصاحب  الذي  الصامت 
مطابقة  وتشكالتها  أبعادها  في  الكتابة  تكون  أن  وجب 
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للتصوير الفني للواقع املكتوب عنه الذي تتجسد صورته 
اإلبداع  آلية  تخلق  التي  الصورة  وهي  شعوريا،  ال  املماثلة 
الشكل  خصوصية  عن  الناجتة  الدالة  العالقات  بوضع 
شاملني  مفهومني  أمام  جندنا  احلال  هذه  وفي  املكتوب، 
النصي"  الفضاء  بمفهوم"  األول  املفهوم  يتعلق  للفضاء، 
إدراكه  يتم  بحيث  اخلطي،  الدال  تسجيل  فيه  يتم  الذي   ،
فضاء  وهو  التخاطبي  املقام  يحدده  نسق  داخل  كعالقات 
ال يستدعي مشاركة وال موقعا محددا جلسد املتلقي، ألن 

هذا األخير يكون ملغي في هذه احلالة.
الذي  الصوري"  "الفضاء  مفهوم  هو  الثاني  املفهوم 
تؤشر  ومشاركة  املتلقي،  موقع  في  مرجعية  يستدعي 
البصري  املسح  تعرض  التي  البطيئة  التلقي  مدة  عليها 
السريع من أجل امتالك الشكل ال امتالك العالقات ) 3(إن 
من أكبر املسائل النقدية التي تثار في أيامنا هذه، مسألة 
عالقة النص باملتلقي، فبعد املفارقة النوعية التي أرستها 
إذ  األدبي،  النقد  البنيوية مبختلف اجتاهاتها، بشأن وظيفة 
تقليدية  وظائف  على  مقتصرة  األخير  هذا  وظائف  كانت 
هذه  فإن  واالنتقاء.  والشرح  بالتقومي،  تضطلع  معروفة، 
الوظائف اليوم صارت متثل مرحلة سابقة من مراحل النقد، 
فصارت  األدبية،  الدراسات  على  املعرفية  األبعاد  غلبت  إذ 
النماذج املبتكرة في مجال العلوم اإلنسانية جتد في النقد 
األدبي موضعا يستلهم منها طرقها وٕإمكاناتها في القراءة 
والتحليل، فصار مجال الرؤية املتغيرة مسلمة بديهية من 

مسلمات الد راسات األدبية احلديثة . 
الغربي من  النقد  األدبي كما عودنا  النص  تلقي  إن حاالت 
تقليديتني  حالتني  في  منحصرة  املتقدمة  دراساته  خالل 
احلالة  كانت  فإذا  االنفعال.  وحالة  اإلقناع  حالة   : هما 
الوجود  حالة  واعتبار  العقلي،  بالتوصيل  تختص  األولى 

االرتباط  تتحدد عالقات  حالة منطقية  النص  عليها  التي 
التعبير وتكريس املعنى  القارئ مبنطق  بينه وبني  الداخلية 
في ذهنية املتلقي بهدف اإلقناع، فإن احلالة الثانية تختص 
مبجال عاطفي مميز، الذي يأخذ من احلس املباشر مرتكزا له، 
فينشئ انفعاال تلقائيا لدى القارئ ويعتبر اللغة استعماال 
وجود  يفسر  ما  وهذا  إنشائية،  نحوية  كينونة  ذات  خاصا 

األشعار الغنائية.
مختلفة  نصوصية  ملعادالت  القارئ  مواجهة  وبحكم 
ما  وهذا  التلقي  حاالت  تصنيف  إعادة  يقتضي  األمر  فإن 
يذهب إليه عبد اهلل محمد الغذامى، في إضافته للحالة 
عنها:"إنها  يقول  إذ  العقلي،  االنفعال  حالة  وهي  الثالثة، 
اجلمالي  وجوده  شروط  للنص  يضمن  وهذا  انفعال  حالة 
ولكنه ليس انفعاال عاطفيا، وٕامنا هو انفعال عقلي" أي أن 
العاطفة إحدى صفاتها  العقل يسعى لكي يستعير من 
العضوية  الوظائف  بني  اخللق  نوع من  إنه  "االنفعال"  وهي 
فإن  احلواس  تراسل  على  الرمزية  قامت  فكما  لإلنسان، 
من  نوع  إنه  الوظائف،  تراسل  على   يقوم   – –هنا  الشعر 
ترقية  هو  أو  "إنسانيا"  ليكون  وترويضه  العقل  تدجني 
ومهما  ومهذبة،  انتظامية  لتكون  لها  وترقيع  للعاطفة 
كان أمره فهو ليس سوى استجابة قرائية  ملتطلبات النص 
الروائي،  النص  صميم  في  التاريخ  حضور  اجلديد".)4(إن 
واعتباره مرجعية جمالية متنح النصوص اإلبداعية تسييرا 
بنيويا جديدا، ينبع من تقدير املادة التاريخية في حد ذاتها 
والقدرة على اإلحساس بها، وتثمني هذا اإلحساس الذي يعد 
الواضح  التفاوت  يثبت  ما  وهذا  اإلنسانية،  املزايا  مزية من 
األفراد،  سائر  عن  ومتيزهم  أنفسهم  واألدباء  املؤرخني  بني 
ويؤكد التباين بني األمم واجلماعات. ومزية اإلحساس الدقيق 
الصيرورة  بطبيعة  موضوعيا،  وعيا  يستدعي  بالتاريخ 
التاريخية، فالعالم ليس شيئا ثابتا ال يتغير ينبثق من يد 
النظر  ينبغي  بل  النقص،  يكتنفه  ال  سويا  خلقا  غيبية 
تقع  سطحية  اهتزازات  أساس  على  ال  األحداث  تلك  إلى 
اعتبارها  إمنا  ثابت مستقر،  وفق نظام  واألخرى،  الفينة  بني 
الصراع  عالقات  عن  ناجمة  موضوعية  ألسباب  كنتائج 
ينبغي  ال  ولذلك  بينها،  فيما  االجتماعية  البنى  وتباين   ،
ينبغي  إمنا  بالقيم،  احلافل  الهام  الشيء  هو  الثابت  اعتبار 
الثابت واعتباره متغيرا  من متغيرات   الوعي بطبيعة هذا 
الطبيعة التي سبقته. غير أن اخلالف الواضح بني العلماء، 
يطمس  لن  وأخرى،  أمة  عند  بالتاريخ  اإلحساس  متثل  "في 
حقيقة هامة، وهي أن ذلك احلس التاريخي هو األب املنجب 
للسير يوم كانت السير جزءا من التاريخ، ويوم كانت حياة 

الروائي الجزائري رشيد بو جدره 
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وٕاميانهم  للتاريخ،  الناس  تصور  من  هاما  جانبا  متثل  الفرد 
ويقوم  اخلطط،  ويرسم  األحداث  يكيف  الذي  هو  الفرد  بأن 
بالتفكير والتنفيذ، وتتضاءل إلى جانبه – أعني جانب الفرد 
العظيم – كل حقيقة أرضية أخرى" ) 5 (نسعى في هذا 
الصدد إلى دراسة   عالقة التاريخ بالنص الروائي املغاربي، 
مرجعية  التاريخ  واعتبار  النماذج،  من  مجموعة  خالل  من 
. إن  من مرجعيات النص، وسياقا من السياقات اإلبداعية 
التقاطع الذي يحدث في النصوص الروائية، من خالل دخول 
نص خارجي ضمن النص األصلي، يعود إلى طبيعة النص 
في حد ذاته باعتباره نسيجا لغويا جتتمع في ثناياه نصوص 
نصوص  بني  األشكال،  متعددة  املستويات  متغيرة  أخرى 
استدعاء  وٕان  راهنة،  ثقافية   ونصوص  سابقة  ثقافية 
اخلطاب التاريخي إلنشاء خطاب الرواية الراهن  ، يجعل من 
وٕاننا نحاول  الروائي  املنت  التاريخ نسيجا طريفا مكونا في 
من خالل النماذج اخملتارة، حتديد طبيعة التقاطع بني النص 
التاريخية  املادة  طبيعة  ومعرفة  التاريخي،  والنص  الروائي 
بالواقع  االستعمال  هذا  عالقات  وحتديد  املستعملة، 
الراهن   وجتدر اإلشارة إلى أن الروايات اخملتارة ليست روايات 
تاريخية بأمت معنى الكلمة، إمنا هي روايات تستلهم التاريخ 
للتعبيرعن وقائع را هنة معينة، أو لتشييد منت روائي مميز 
أو بغرض تقدمي طريقة جديدة لكتابة التاريخ روائيا، لذلك 
حق لنا اعتبارها منطقة وسطى بني التاريخ و األدب، يؤلف 
بينهما أن كال منهما خطاب سردي، إال أن التاريخ خطاب 
في  املتحكمة  القوانني  عن  الكشف  إلى  يسعى  نفعي 
تتابع الوقائع، في حني أن األدب والرواية على وجه اخلصوص 
خطاب جمالي تقدم فيه الوظيفة اإلنشائية على الوظيفة 
روائية  أثار  جملة  على  ذلك  في  واقتصرنا  املرجعية)6(.  
نوار  بوجدرة.  لرشيد  احلنني  من  وعام  ألف   : هي  مغاربية 
جلون.  بن  للطاهر  الغائب  صالة  األعرج.  لواسيني  اللوز 
أن  نفهم  نصية،  كمرجعية  التاريخي  السياق  نعالج  وٕاذا 
الكاتب  حاجة  من  نابع  ببعده  أم  بقربه  املاضي  استلهام 
طابع  تكتسي  رؤيته  من  ليجعل   ، وراءه  يختفي  قناع  إلى 
التاريخ، لذلك يتمكن من  املوضوعية املستمد من أحداث 
إنتاج مادة تعبيرية حرة. وتؤدي العودة إلى التاريخ دور املرآة، 
احلاضر،  وقائع  ليقرأ  املاضي  معطيات  املبدع  يسقط  حني 
فيفهم أبعادها اإلنسانية، ويحدد املبدع قراءاته املوضوعية 
للماضي في ضوء احلاضر الذي يخلع مشاهد همومه في 

ضوء املاضي .
التاريخ و البنية السردية :

-1- وظيفة اإلخبار :
ورواياتها  الوقائع  وتدوين  التاريخ عادة بسرد األخبار،  يرتبط 
بعد ذلك، ولهذا فاملسألة تقوم أساسا على الرؤية الوجودية 
للكتابة ومقدار حاجة الوجود إلى التدوين وفي هذه احلال 
نكون إزاء  أخبار مجردة ال نعلم صدقها من كذبها، إضافة 
إلى ذلك فإن معرفة الكتابة وتدوين األخبار ترتبط بكيفية 
قيام الكون طبقا للمورث األسطوري، الذي رسخته عقلية 
الكتب  من  املستقى  الديني  واملورث  البدائية  اإلنسان 
السماوية ال سيما القرآن الكرمي، إضافة إلى احلديث النبوي 
الشريف الذي يعد بيانا له، وغالبا ما كانت مسألة الكتابة 
بخلق  املتعلقة  املسلمات  سيما  ال  بالوجود  عالقتها  في 
. ورد ذكر  الديني اإلسالمي  املورث  تؤخذ من  واللوح  القلم 
و  اإلفراد   كصيغة  عديدة  بصيغ  الكرمي  القرآن  في  القلم 
في  مرتني  فنجدها  اإلفراد  صيغة  أما  والقسم.  اجلمع، 
صورتي  في  جندها  اجلمع  وصيغة  والعلق،  القلم  سورتي 
لقمان وآل عمران وصيغة القسم توجد في سورة القلم. 
وجتدر املالحظة هنا إلى أن اهلل ربط العلم بالقلم في سورة 
العلق، عندما قال : اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم 

اإلنسان مالم يعلم".
وورد ذكر اللوح مبعنى الشيء الذي كتب عليه القرآن الكرمي 
للعهد  املقدس  الكتاب  ألواح  ومبعنى  البروج  سورة  في 
القدمي )التوراة( في سورة األعراف، كما ورد بأسلوب يحمل 
بناء  في  يستعمل  الذي  اخلشب  به  يقصد  منفعيا  معنى 
السفينة في سورة القمر )7( وٕان كان ارتباط القلم بالعلم 
املنوط  الوجودي  دوره  الكرمي يعكس  القرآن  به في  واقترانه 
الكشاف  كتاب  في  الزمخشري  تأكيد  حسب  فإنه  به، 

الروائي المغربي الطاهر بن جلون 
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على  الداللة  من  وتسويته  خلقه  في  ملا  له  جاء"تعظيما 
احلكمة العظيمة" ) 8(

وقد ارتبط اللوح في غالبية معناه، بتسجيل مقادير اخلالئق 
وجدت  وقد  واألرض  السماوات  خلق  قبل  أعمالهم  وتدوين 
احملدثني  و  املؤرخني  لدن  من  كبيرا   اهتماما  املسألة  هذه 
خاصة عندما ارتبطت مبرويات اإلسراء واملعراج وما شاهده 
إلى جانب  اخلالئق  قدر  الرسول صلى اهلل عليه وسلم،من 
بيضاء صفائحها من  درة  الترمذي"  رواية  هذا فهو حسب 
الياقوت األحمر وطوله ما بني السماء واألرض وعرضه من 
واجه  اخلبر  أن  إلى  اإلشارة  9(وجتدر   ( املغرب"  إلى  املشرق 
عبر مدارج احلضارة العربية اإلسالمية معضلة الوضع التي 
غالبا ما كانت تؤدي إلى حتريف حقيقي جلوهر املعنى الذي 
يحمله ومهما تعددت الدوافع املوجودة لظاهرة الوضع في 
لطبيعة  تبعا  وجودها  تستمد  الظاهرة  هذه  فإن  األخبار 
تداول اخلبر املتنقل من  راو إلى راو آخر، فيتعرض إلى زيادة أو 
نقصان، فيؤدي إلى حدوث خلل في املعنى الداللي األصيل. 
وتبعا لألهمية املثلى لعملية العقل فإننا نلمس العديد من 
األحاديث الصحيحة الواردة على لسان الرسول صلى اهلل 
إضافة  لسانه،  على  األحاديث  وضع  من  حتذر  وسلم  عليه 
إلى حرص القرآن الكرمي على أهمية التثبث من اخلبر لقوله 
تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 

أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
العربية  الثقافة  في  اإلنسان  نظرية  نشأت  (كما   10(
واألخبار  الوضع  من  النبوية  األحاديث  حلماية  اإلسالمية 
حتديد  في  الديني  املوروث  إلى  االستناد  إن  كذلك  املروية. 
واللوح  القلم  نطاق  عن  تخرج  ال  للوجود  الكتابية  ؤية  الر 
نسخة  كتب  اهلل،"  أن  األخير  بهذا  يرتبط  وما  احملفوظ، 
العالم من أوله إلى آخره في اللوح احملفوظ ثم أخرجه إلى 

الوجود وفق تلك
النسخة ، والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته تتأدى منه 
الصورة األخرى إلى احلس واخليال فإن من ينظر إلى السماء و 
األرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء و األرض في خياله 

حتى كأنه ينظر إليهما… ) 11(
وعليه فإن هذه الرؤية متثل صيغ عرفانية تستند على ما ورد 
في القرآن واحلديث من ناحية تأويلية تعتمد على الباطنية 
وما حتيل عليه اإلشارات املوجزة، وهذا يدفعنا إلى القول : 
إن الوجود وفق الرؤية الدينية املطروحة و الصادرة عما ورد 
في القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة بشأن القلم 
واللوح احملفوظ. تؤكد الفعالية املستمرة التي هي من إنتاج 
" أن الكون وموجوداته يعيشان في سراب  اخلطاب بحكم 

تدافع  إمنا  وهو   ، منتهاه  إلى  الزمان  ابتداء  ومنذ  الكتابة 
حروف القلم على اللوح احملفوظ ") 12 ( تبني وظيفة اخلبر 
واخلطأ،  الصحة  التاريخية على معيار  باملادة  في عالقاتها 
إن كانت املادة التاريخية مادة مؤرخة بشكل مجرد. أما في 
حال استيعاب النص الروائي للسياق التاريخي فإنه ينبغي 
التأكيد على أن تصوير التاريخ مسألة نسبية إلى حد بعيد 

ما لم تتحدد
)احلاضر(.  احلالي  بالواقع  عالقاتها  في  التصوير  عملية 
القارئ  جعل  في  الفنية  قيمتها  العالقة  هذه  وتكتسب 
 ، الراهنة  باملقتضيات  يفي  جديد  مبفهوم  التاريخ  يعيش 
وفي إعطاء البعد املوضوعي للقوى االجتماعية والتاريخية 
التطور  من  طويل  مسار  عبر  صاغت  التي  واإلنسانية 

التدريجي احلياة الراهنة.
األمانة  مبقولة  النسبي  التسليم  أمام  نكون  وبذلك 
الوطيدة بوظيفة  الصلة  ذات  الروائي  النص  التاريخية في 
اخلبر، إذ السياق الروائي وهو يستوعب عناصر التاريخ فإنه 
مينح العملية الفنية دورها احلقيقي املنوط بها، فضال عن 
الشروط املوضوعية لوظيفة اخلبر التقليدية، التي تخضع 
للقواعد ذاتها لألمانة التاريخية. نستطيع معاجلة وظيفة 
اإلخبار في السياق الروائي، تبعا حلضور املادة التاريخية في 
معاجلة  بصدد  لسنا  احلال  هذه  في  كنا  وٕان  اخلطاب  ثنايا 
فإننا  الذكر،  أسلفنا  كما  العبارة  بصريح  تاريخية  روايات 
نسعى إلى تتبع مناذج محددة من مواطن أخرى حلضور املادة 

التاريخية ملقاربة وظيفة اإلخبار.
لرشيد   " احلنني  وعام من  ألف   " لرواية  األولية  اخلاصية  إن 
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بوجدرة "، أنها رواية بأبعاد عجائبية موغلة في اإلغراب  فضال 
التحاما  الواقع  مع  ملتحما  اخليال  جتعل  رواية  كونها  عن 
يصعب تفريق أحدهما عن األخر، ويتجسد التاريخ مبظاهر 
باحلاضر، من خالل استثمار معطيات  أبعاد عالئقية  حتمل 
من  فنتمكن  احلاضر  على  وٕاسقاطها  اإلسالمي،  التاريخ 
فهم الراهن في ضوء التاريخ أو العكس. وتتأكد الطريقة 
الرواية من  التاريخ من جديد في  االنفتاح على  املميزة في 
خالل غوص "محمد عدمي اللقب" في تداعياته التي تبدو في 
فبعد تسعني  الذاكرة،"  ثنايا  في  يعتمل  مبا  بوحا  جوهرها 
سنة بالضبط من وفاة إبن خلدون، أي في الثامن والعشرين 
من شهر مارس 1498 ، لم يفتح إبن ماجد -هذا الشعور- 
طريق الهند البحرية أمام الغربيني، بل بلدان التوابل واحلرير 
عاجزين  املنامة  أهل  فيه  كان  وقت  وفي  والعبيد  والقطن 
عن تصديق حالة التنسل والتمزق واالستحالة إلى  طرائق 
الشخصية  عليها  التي  الهوس  وحالة   .)  13  ( قددا" 
بصريح  سلبية  عبثية  شخصية  منها  جتعل  ال  الروائية، 
العبارة، إذ تكون حالة الهوس تلك إمكانية أخرى للتصريح 
التاريخ تواجده في هذه احلال متخذا تلك  والبوح. ويحقق 
القيمة  روائي متميز. تتحدد  احلالة وسيلة لتأليف نسيج 
الفنية للخبر التاريخي في تأكيد اكتشاف جغرافي جديد 
كان بيد العرب ثم صار بيد البرتغاليني ونوعية االكتشاف 
حتمل قيمتها اإلستراتيجية  فيما ميكن أن تضيفه من فتح 
طرق أخرى للمواصالت صارت تستغل ألغراض  جانبية من 

لدن البرتغاليني بعد ذلك.
إن الفهم املوضوعي لقيمة هذا اخلبر يتأكد في اعتباره حتوال 
العربية،  البحرية  تاريخ  عرفها  التي  الهامة  التحوالت  من 
كان  الوقت  ذلك  في  لألمة  احلضاري  االنتماء  اعتبار  على 
ما  أبرز  إذ  التاريخية،  الشروط  وفق  فاعليته  يحقق  يزال  ال 
مييز ذلك العهد على وجه التحديد هو سعي أوروبا الدءوب 
ملعرفة مختلف أصقاع العالم وكشف حناياه، الشيء الذي 
أنتج فيما بعد ما يسمى بالكشوفات اجلغرافية  وٕإضافة 
في  العلمية  و  الكشوفات  لهذه  النفعية  األهداف  إلى 
الوقت ذاته، فقد أدت حسب العديد من الباحثني في علم 
العربي  العالم  في  االستعمار  تفشي موجات  إلى  التاريخ 
بشكل عام. وتنبني اإلحاالت الداللية للخبر التاريخي على 
أن طريق الهند لم يكن اكتشافا نوعيا تنفرد به أوروبا، إمنا 
وجديد  ماجد  بن  أحمد  على  قدمي جديد،قدمي  اكتشاف  هو 
اخلبر  لهذا  النوعية  القيمة  إلى  إضافة  البرتغاليني،  على 
رات  التطو  را جديدا ضمن جدلية  التاريخ يعرف مسا  فإن 
بظهور  أساسا  مرتبطة  جديدة  حوادث  لبروز  التدريجية 

ظروف  من  احلركات  هذه  تبع  وما  االستعمارية،  احلركات 
جديدة مناقضة.

حتيل وظيفة اإلخبار إلى طرح سؤال جوهري يتعلق بطبيعة 
اكتشاف طريق الهند من لدن البرتغاليني، وبواسطة أحمد 
بن ماجد بالذات!؟ … يعرفنا التاريخ املدون بأن الربان العربي 
"شهاب الدين أحمد بن ماجد"، من أهم الربابنة العرب الذين 
أهمها  واملالحية  الفلكية  اجلغرافية  اخملطوطات  وضعوا 
كتاب "الفوائد") 14 (، ومثل هذه اخملطوطات تعد من أقدم 
الوثائق اجلديدة التي كتبت عن املالحة في البحار اجلنوبية 
هذه  وملثل  الصني،  وبالد  إلفريقيا  الشرقي  الساحل  بني 

الضوء  وتلقي  البحرية،  العلوم  في  البالغ  األثر  اخملطوطات 
اإلسالمية  العربية  احلضارة  تقدم  جوانب  من  جانب  على 
بتلك  البرتغاليني  تأثر  ومدى  واملالحية  البحرية  العلوم  في 
العلوم العربية. "وال ترجع شهرة بن ماجد إلى كونه مالحا 
قديرا فحسب، اليزال أهل عدن يقرئون له الفاحتة كل يوم، 
وال إلى مؤلفاته الغزيرة في علوم البحار واملالحة والتي لم 
املالح  هذا  وٕامنااكتسب  العشرين.  القرن  في  إال  تكشف 
الربان  أنه هو نفس  ثبث  دولية حني  فضال عن ذلك شهرة 
الذي قاد سفينة "فاسكو دي جاما البرتغالي" من ساحل 
إفريقيا وهو املوضوع الذي استحق اهتماما كبيرا  " الشرقي 
إلى الهند ألول مرة في عام )15(  1498 ، من لدن املؤرخني 

واحملققني في وقتنا احلالي.
بها  متيزت  حضارية  ريادة  إلى  حتيل  هنا  اإلخبار  فوظيفة 
األمة العربية، في فترة من فترات تاريخها الطويل، وعليه 
فذلك  الريادة،  بهذه  اإلقرار  إلى  يدفعنا  السياق  كان  فإن 
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الهند،  يعرفون طريق  يكونوا  لم  أنفسهم  البرتغاليني  ألن 
في  ويلجون  طارق  جبل  مضيق  عبر  البحر  يركبون  فكانوا 
الشرق،  إلى  ويصلون  القمر"  "جبال  وميرون خلف  الظلمات 
ال  األمواج،  كثير  مكان  في  اجلبلية  املضائق  عبر  وميرون 
تستقر فيه سفنهم فتنكسر فال ينجوا منهم إال قليل، و 
استمروا على ذلك مدة زمنية وهم يهلكون هادفني بذلك 
ماهر  عليه شخص  دلهم  أن  إال  الهند،  طريق  معرفة  إلى 
)16( إن الوظيفة  "أحمد بن ماجد  من أهل البحر يقال له 
الداللية للخبر تتمثل في أن طريق الهند لن يكون بعد ذلك 
التجارية ال سيما  القوافل  البحر متر منه  طريقا عاديا في 
تلك احململة بالتوابل، وهي التجارة التي سعى البرتغاليون 
باديء  نيتهم  يعلنوا  لم  ولكنهم  عليها  السيطرة  إلى 
املوضوعية  الداللة  تثبث  وائي  الر  السياق  إذ متابعة  األمر، 
ليس سوى طريق  االكتشاف  أن  التاريخي،من حيث  للخبر 
استعماري هام، "وأمضى وقتا طويال لكي يدرك ذلك كله، 
… الفلفل  وملحمة  امللح،  قوافل  عن  القصص  أن  غير 
بطرق  مرهونة  كانت  الشعوب  على  السيطرة  بأن  ذكرته 
اللقب"  عدمي  "محمد  ذهنية  تستجيب   )17( املوصالت 
هذه  وأن  التاريخ،  حركية  بفهم  يتعلق  موضوعي  لعامل 
احلركية ال تصنع إيجابيتها إال بواسطة عوامل واقعية توفر 
من  التاريخي  اخلبر  داللة  تتحدد  وهنا  النجاح،  شروط  لها 
حيث كونه يقدم إمكانية جديدة للسيطرة على الشعوب 
الروائي عندما  فالسياق  ولهذا  املواصالت،  في طرق  تتمثل 
يوظف خبرا تاريخيا يتعلق باكتشاف طريق الهند من لدن 
"أحمد بن ماجد"، فإن  العربي  الربان  البرتغاليني، بواسطة 
سوى  اخلبر  مضمون  من  يفهم  ال  احلال  هذه  في  املتلقي 
اكتشاف طريق للمواصالت يسهل حركة االستعمار. وهنا 
حقيقة  يثبث  والتاريخ  لإلخبار.  اجلمالية  الوظيفة  تتحدد 
القرن  أواخر  ففي  األحوال،  تغير  ما  سرعان  "الظروف  أن 
اخلامس عشر امليالدي، فوجئت مصر بنجاح املالح البرتغالي 
"فاسكو دي جاما" في االلتفاف حول إفريقيا عن طريق رأس 
الهند،  شواطيء  إلى  والوصول  بعد  فيما  الصالح  الرجاء 
حتول  أن  اخلطير  اجلغرافي  الكشف  هذا  على  ترتب  وقد 
الطريق  بدال من  اجلديد  الطريق  إلى هذا  التجاري  النشاط 
التي  األرباح  من  املماليك  دولة  حرمان  إلى  أدى  مما  األحمر، 
إلى  املتجهة  األقصى  الشرق  بضائع  على  حتصلها  كانت 
جدة أو املارة عبراألراضي  املصرية إلى أوروبا" .) 18 ( وهذه 
التحوالت التي أنتجت ظروف سلبية في نظر املماليك، إذ 
لم تعد دولتهم حتصل أرباحا على بضائع الشرق األقصى، 
التي تسلك طريق جدة، أو تعبر   األراضي املصرية إلى أوروبا 

إذا ما أعتبر أن تلك األموال متثل مدخوال أساسيا لالقتصاد 
بتحديد معنى  تقوم  اإلخبار  فإن وظيفة  اململوكي. وعليه 
آخر  نسق  على  التاريخ  فهم  في  يتمثل  الوارد،  للخبر  آخر 
من عالقات الصراع القائم بني العرب وأوروبا آنذاك، بغرض 
السيطرة وكسب ملكيات أكثر، وٕان كانت هذه السيطرة 
التي  اجلديدة  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  حتركها 
عاشتها أوروبا وقتئذ، إذ املعطيات اجلديدة كانت حتتم وجود 
، و الكشوفات اجلغرافية اجلديدة عامل  حركة استعمارية 
مساعد، لذلك جتسد وظيفة اإلخبار ضمن السياق الروائي 
اإلسالمي من  التاريخ  امتداد  على  للصراع  أمنوذجا  نفسه، 
ذلك ثورة الزجن. "املعتصم وقد عرفه التاريخ لقساوته إ زاء 
السود ومطاردته لهم وهو الذي قضى على أول ثورة حقيقية 
سنة،  عشرة  خمس  دامت  ولقد  الزجن  ثورة  اإلسالم  عرفها 
وهزت بغداد من قواعدها ما بني 255 و 270 ، حسب التقومي 
الثورة كونها  التقدمية في هذه  اإلسالمي". ) 19 ( ووجه 
قامت ضد استبداد األتراك بشؤون احلكم واحتكارهم ملوارد 
الدولة العباسية. وفي هذه احلال ميكننا احلديث عن عالقات 
اإلسالمي،  العربي  التراث  في  التناقض  وعوامل  الصراع 
املادي  واملنهج  األخير.  األمنوذج  في  اإلخبار  وظيفة  بحسب 
وفهم  التطور  عالقات  كشف  باستطاعته  التاريخي 
النسبية وعالمات  للتراث وحتديد قيمته  التاريخية  احلركة 
حضوره في واقع األمة العربية لترسيخ العالقة املوضوعية 
في  التقدمية  العناصر  بني   ، الرابطة  للوشائج  املميزة 
ثقافتنا  في  التقدمية  العناصر  و  العربي  الثقافي  التراث 
العلمي  احلل  فإن  سبق  ما  على  وبناء   ، الراهنة  القومية 
إلشكالية العالقة بني الواقع العربي بخصوصيته الوطنية 
املعالم  وضع  على  القادر  و  السالف،  والتراث  واالجتماعية 
املعالم  وتتوقف هذه  العالقة.  تلك  املوضوعية خلصوصية 
هما،  أوال  بحقيقتني  لدينا  العلمي  الوضوح  توفر  "على 
في  العربية  الوطني  التحرر  حلركة  الثوري  احملتوى  حقيقة 
وثانيتهما،حقيقة  املستقبلي،  تطورها  آفاق  وفي  حاضرها 
من  املوقف  وثورية  احملتوى  هذا  ثورية  بني  اجلوهري  الترابط 
منطلقا  ث  الترا  من  املوقف  كون  ضرورة  مبعنى  التراث، 
احلاضر". لهذا  الثوري  الوجه  من  أي  نفسه،  احلاضر  من 
فعاليتها  تستمد  احلال  هذه  في  اإلخبار  فوظيفة   )  20  (
الفنية من اخلاصية التقريرية للتاريخ، وٕان ثورة الزجن قامت 
الدولة  مبقاليد  استبدوا  الذين  ك،  األترا  األعاجم  قادة  ضد 
العباسية، سدوا على اخللفاء املصلحني مسالك اإلصالح، 
وأغلقوا السبل أمام من تراوده آمال اإلصالح من خالل جهاز 
واستبدوا  كلها  السيطرة  عليه  سيطروا  أن  بعد  الدولة، 
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األتر  املماليك  قوة  أسباب  وترجع  االستبداد.  كل  بشؤونه 
اك إلى سعي اخلليفة العباسي املعتصم، إلى تكوين فرقة 
جوف  موالي  من  فرقة  جيشه،وهي  ضمن  املغاربة(  )اجلند 
أمن  الفراعنة  وفرقة  قيس…  وجوف  اليمن  وجوف  مصر 
أشروسنة… أهل  األشروسية(من   ) فرعانة…وفرقة  أهل 
عصره  في  الدولة  في  خطأ  أعظم  فارتكب  سعى  ولكنه 
ويقيم  األتراك،  املماليك  من شراء  يكثر  أخذ  عندما  آنذاك 
لهم املعسكرات ويجعل لهم القوة الكبرى والرئيسية في 
جيش الدولة، حتى لقد أقام لهم مدينة كاملة وجديدة هي 
سامراء ) 21(. ويحقق السياق الروائي وفق التدخل التاريخي 
انزياحه النوعي في استثمار وظيفة اإلخبار من حيث جعل 
هو  نفسي  بعامل  ترتبط  تعبيرية  إمكانية  الزنوج  صورة 
الفزع، ومنه الفزاعات التي كانت "مسعودة عدمية اللقب" 
املنزل(،  باحلديقة)حديقة  حتط  التي  الطيور  إلفزاع  تصنها 
لتخويف  كوسيلة  الصورة  تلك  استغالل  أيضا  ومنه 
حتت  زجني  بإخفاء  بتهديدهم  األمهات،  لدن  من  األطفال 

السرير )22(
ومن منطلق آخر تسعى وظيفة اإلخبار التاريخي فضال عن 
التخلص من  املنامة" في  كونها جتسد تطلعات" مجتمع 
التغيير  حلم  حتقق  أن  تلبث  ال  فإنها  شاه"،  "بندر  حاكمه 
ملعطيات  مقابلة  صورة  وجعله  التاريخ  عناصر  باستثمار 
الواقع وظروف التناقض االجتماعي وفي هذه احلال تتحقق 
الوظيفة اجلمالية لإلخبار من خالل جعل الراهن منطقا حيا 
املوضوعية  الدوافع  التماس  أمكننا  لذلك  التاريخ  لكتابة 
لثورة الزنوج وتداخل نسيج املتخيل السردي مع معطيات 

التاريخ لرؤية احلاضر.
جلون"  بن  للطاهر  الغائب  "صالة  رواية  في  الذاكرة  ومتثل 
منحى  تنحو  اإلخبار  وظيفة  جعل  في  نوعية  إمكانية 
تعبيريا آخر، يتحدد في رواية تاريخ مدينة فاس املغربية إذ 
واخلبر  املستعمر.  مقاومة  حلقات  من  حلقة  على  تؤكد 
التاريخي في هذه احلال يسعى إلى تأكيد عالقة التواصل 
مع الذاكرة العربية التي جتد حتمية في الوقوف على عتبات 
التاريخ وسيلة  املاضي واستذكار ما فات، وهذا يجعل من 
تعبيرية جديدة في  إمكانات  السردي  املتخيل  نوعية متنح 
جتسيد املاضي في الذهنية البشرية عبر حتوالته وتغيراته 
العهد  في  فاس  مدينة  أخبار  رواية  فإن  وعليه  املستمرة. 
التاريخ من حيث كونها ليست  تثبث ماهية  االستعماري 
الذهنية  في  متغيرات  هي  إمنا  موجودات،  صورة  في  مادة 
التاريخي  اخلبر  ويتأكد  الواقع.  رات  تطو  تعكس  البشرية 
على لسان "اجلدة" وهي ت روي جانبا حيا من أخبار مدينة 

فاس: "ال أهمية إلثبات واقع حياتك أو نفيه فرواية كلمات 
تلك احلياة على حقيقتها أو على خطئها مسألة اعتقاد. 
إن تاريخ فاس هو أيضا تاريخ البالد بأسرها، إنه تاريخ تكون 

فيه الكلمات في أهمية الدم املسفوك وفي خطورته.
فقبل مولدك بكثير في الثالث من شهر أكتوبر سنة 1937 
، اجتمع في مقام موالي إدريس الفاسيون بأكملهم األغنياء 
وقد  واألميون،  املثقفون  والصناع،  التجار   ، والفقراء  منهم 
général " نطق في ذلك اليوم بكلمتي"وطن"و"استقالل" 
وبعد أيام احتل اجلنرال "نوقوس املدينة العتيقة، وطوق جامع 
nougués القر ويني فقاومت تلك اجلد ران التي سبق لها أن
شاهدت صو را أخرى من اإلحلاد وانتهاك احلرمات" ) 23 (إن 
الوظيفة اإلخبارية هنا، تقدم التاريخ على أساس أنه مادة 
وبذلك  املغربية،  فاس  مدينة  ماضي  من  جلزء  تؤرخ  مجردة 
إلثبات  هاما  سبيال  الذاكرة  يتخذ  تاريخي  نص  زاء  إ  نكون 
يسعى  األمر  حقيقة  في  الروائي  السياق  كان  وٕان  وجوده، 
يحتكم  الرأي  وهذا  تاريخ،  صورة  في  احلاضر  تصريف  إلى 
إلى  الغائب" تسعى  "صالة  رواية  أن  رأي مكمل مفاده  إلى 
جتسيد خصوصية فنية، ترتبط مبعطيات احلدث الذي يبدأ  
صغيرا في مدينة فاس التاريخية وميتد في رحلته على طول 
طريق شاق، لينتهي على حدود الصحراء التي حتتضن ذاكرة 
الشيخ املقاوم "ماء العينني" ، وكأننا حسب املثال املقدم ال 
نقف أمام منط من الرواية التاريخية، بل أمام موازاة نصية 
األدبي مفارقة  بالتاريخي، يحقق فيها  األدبي  يلتحم فيها 
شكلية على مستوى اللغة للنص التاريخي. واملثال الوارد 
فضال عن ما سبق يسعى إلى تأكيد خصوصية الوظيفة 
التاريخية لتثبث  اإلخبارية من خالل إحياء عناصر الذاكرة 
نقاط  من  كنقطة  وتأسيسها  للمدينة  الفعلي  الوجود 
االستعمار  وحقبة  املستمرة،  تطوراته  في  التاريخ  حركة 
الفرنسي مجال من مجاالت احلركية التاريخية. إن وظيفة 
التاريخ  الستيعاب  مساعد  فني  كعنصر  تتأسس  اإلخبار 
الروائي في قابليته  الروائي، تبعا لنمط السياق  في النص 
حتيل  الوظيفة  هذه  فإن  باملقابل  التاريخية  املادة  الحتواء 
حتقق  التي  الثقافية  باإلحاالت  متعلقة  فنية  دالالت  على 
قراءة  تقدمي  مهمة  به  تناط  الذي  القاريء،  مع  التواصل 
التي يحيل عليها األفق  التاريخية  منتجة جململ املضامني 

الفني للنص الروائي.
-2- البنية السردية :

اجتهت العناية إلى دراسة السرد باعتباره بنية تعبيرية، متتد 
أصولها إلى أعماق الثقافة العربية اإلسالمية، وعرف تطو 
التي  املؤثرات اخلارجية  آليات االستعمال وسائر  راته بفعل 
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صاغت أنظمته وحددت بناه، ثم كانت الدراسات التي عنيت 
وفهم  الشعرية  خواصه  استنباط  بغرض   ،" بسرديته   "
أبنيته الداخلية، لذلك فاملنهج السردي يعنى في غالبيته 
بكيفية عمل مكونات السرد ضمن البنية السردية الواحدة 
 Poétics"، وتشكالتها سرديا. الذي يعد األصل الكبير الذي
"بالشعرية وتعني على وجه  التعريف  النظر عن  " وبغض 
 "Noratology"، اخلصوص بدراسة النظم الداخلية ألجناس
التي  والقواعد  األدبية وكيفية حتكمها،  "السردية  " يضم 
وأسلوبها  وسماتها.  خصائصها  ومنو  األبنية  عليها  تبنى 
السردية  فإن  املستمر.  التجريب  و  االستقراء  ذلك  في 
السردي  اخلطاب  بنية  كانت  وملا  اخلطاب"  بنية  في  تبحث 
أن  التأكيد،  أمكن  املكونات،  تلك  تفاعل  قوامه  نسيجا 
السردي،  اخلطاب  مبظهر  يعنى  الذي  :العلم  هي  السردية، 
أسلوبا وبناء وداللة".) 24( وجتاوزا ملا سبق نسعى إلى دراسة 
يحقق  الذي  الروائي  للخطاب  السردية  البنية  خصوصية 
املتغيرات  وحتديد  التاريخي،  السياق  مع  عالئقيا  منظورا 
التي ميكن أن تطر أ على البنية السردية عندما ينتظمها 
اللوز  التاريخ، معتمدين في ذلك على مناذج من رواية" نوار 
لواسيني األعرج". تبنى الرواية على فصول متعاقبة بعض 
البراريك"  "ناس  مثل  جزئيا  عنوانا  يحمل  الفصول  هذه 
املتعبة"…  اجلياد  "صهيل  معلن"،  غير  موت  "احتفاالت 
وبانتقالنا عبر هذه الفصول نالحظ حضور سيرة بني هالل 
التي  اخملتلفة  الرواية  أصوات  مع  يتقاطع  للتاريخ  كفضاء 
تتخذ لغتها أحيانا نسق التعابير الشعبية املألوفة. حيث 
تبنى لغة السرد على خصوصية ترتبط بالنمط االجتماعي 
الذي تنتمي إليه شخصية "صالح بن عامر الزوفري"، وحتدد 
هذه اللغة تقاطعها اخلاص مع السيرة الهاللية في نطاقها 
الشعبي  البعد  والشعبي معا كونها لغة جتلي  التاريخي 
في عمقه وفضاضته، الذي يتناسق مع لغة التغريبة في 
عواملها ذات املميزات الفالحية و الرعوية.) 25 ( إضافة إلى 
داخل  األصوات  بتعدد  للرواية  السردي  النسيج  يتميز  ذلك 
بني  بالتداخل  يتميز  التعدد  وهذا  الواحد  السردي  النسق 
صوت الر ا وي والشخصية الفعالة في الرواية. "كل اخلبز 
احملروق يا صالح، فغدا في تلك الدار الباقية كما تقول أمي، 
رزق  احملروق،  باخلبز  إال  املعدة  تقر  ال  عامر  أوالد  إحدى ساللة 
ربي  يا  آه  صاحبها،  تفضح  ال  معدة  ربها  يلعن   ، الفقراء 
مع  الهاللي  زيد  أبو  ويتصالح  اجلوع  حرقة  نأكل  سيدي، 
حقارة ملوك جند وبالد املغرب، لم يعلمه فقره و سواد جلده 
إال السقوط تباعدا، عند نعال األمير حسن بن سرحان )26( 
املتناقضة  االجتماعية  العالقات  بإبراز  األمنوذج  هذا  يتميز 

ببساطة  نستطيع  إذ  الواحدة،  االجتماعية  البنية  داخل 
هذا  وٕان  والسبايبي"،  "صالح  بني  الطبقي  التفاوت  متييز 
يكن  لم  االجتماعية،  واملراتب  املنازل  في  املتباين  النسق 
أقل تقدير لتوجهات طبقة معينة داخل  إال تكريسا على 
قوى  واستغالل  االمتالك  إلى  تسعى  االجتماعي،  النظام 
صوت  في  مجتمعة  األصوات  النموذج  في  ومتتد  العامة. 
ربط  إلى  إذ يسعى  الهاللية،  السيرة  بأخبار  العليم  الراوي 
األخبار بواقعه ولن يكون هذا الروي -حسب النموذج- سوى 
الشخصية الروائية الفعالة في املنت الروائي العليمة هي 
(احلديث  األخرى بوضعها االجتماعي فنلجأ إلى املونولوج  
النفسي)، لإلفصاح عما يعتمل في ذاتها وهذا التعدد في 

األصوات يحدد للشخصية الروائية فعلني سرديني هما :
إليه  تنتمي  معني،  اجتماعي  وضع  وصف   : األول   -

الشخصية.
- الثاني : ربط معطيات الوضع االجتماعي بالتاريخ السيري 

لبني هالل، لفهم معطيات الواقع.
بتهريب  تقوم  التي  الشخصية،  منوذج  السبايبي  وميثل 
البضائع عبر احلدود بالتواطؤ مع املسؤولني، ومع ذلك تبقى 
شخصية طليقة تستغل قوى املقهورين اجتماعيا بينما 
نتيجة  بسيطة  تهريب  بعملية  قام  ألنه  يسجن  صالح 
آخر  في  متلبسا  "النمس"  ضبطه  عندما  اجلوع  و  الفاقة 
مرة التي متثل منوذجا ملرات متعددة. ووجه املقابلة هنا بني 
سواء  فوقية  سلطة  ميثل  كليهما  أن  التاريخي  و  األدبي 
أو   ، األمير حسن(  دياب،  زيد،  )أبو  التغريبة  في شخصيات 
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االثنني  بني  والعالقة  اللوز".  "نوار  رواية  في  السلطة  رجال 
العالقة  تبقى  إذ  األرباح،  الفقراءوجني  استغالل  هي 
ميثل  إذ  الرواية،  تثبثه  ما  وهذا  التاريخ  مر  على  مشتركة 
صالح دوراجلازية ( املرأءة الهاللية املثالية)  ، ضد السبايبي، 
الذي مياثل دوره دور"أبو زيد الهاللي واحلسن بن سرحان في 
الراوية  الشخصية  تعمد  للمونولوج،  ونتيجة  التغريبة". 
إلى احلديث عن مالبسات واقعها املعيش وهو الواقع الذي 
لم يكن في مصلحة الفقراء  بسبب وجود السبايبي ومن 
هم على شاكلته، ولذا نالحظ تداخال نوعيا على مستوى 
،"كما يحضر ذلك على  البنية السردية بني التاريخ الراهن 
الراوي  فيه  يتماهى  الذي  املزدوج  السردي  الصوت  صعيد 
(الفاعل)  "صالح"  احملورية  بالشخصية  الداخلي(  )النظام 
أحيانا أو ينفصل عنه أحيانا أخرى. في احلالة األولى يتماهى 
يتكلم  من  عن  فيها  نتساءل  قد  التي  الدرجة  إلى  معه 
 personale( لغة  هي  الناظم  يوظف  التي  اللغة  ألن  هل 
الفاعل، وجند  الداخلي  )auktoriale ( الناظم  الفاعل  ( أو 
الشيء نفسه في احلالة الثانية حيث جند الناظم الداخلي 
الفاعل بالسباب و الشتم الشييء  إلى  وهو يسرد يتوجه 
الذي يجعلنا، نرى وكأن الفاعل يتحدث إلى نفسه معاتبا 
أو مدلال أو ما شابه هذا من الطرائق، وهذه الصورة جندها 
الذي  الشفوي  التغريبة، وخصوصا في شكلها  بجالء في 
تقلصت بعض مظاهره وٕان بقي أغلبها حاضرا في انتقالها 
إلى الشكل الكتابي". ) 27( وعلى امتداد املتخيل السردي 

ال جندنا أمام التسلسل املنطقي لألحداث وتعاقب األفعال 
 ) املعروفة  السردية  القاعدة  إلى  السرد  وخضوع  السردية 
تعلق السابق بالالحق)  السيما في تلك املقاطع التي تتميز 
بإدخال بنيات نصية من نص التغريبة، إذ يؤدي هذا التفاعل 
النصي إلى تفكيك السرد وتشويش وتيرة الزمن، وهذا تبعا 
السردية  البنية  ينتظم  الذي  التاريخي  املقطع  لطبيعة 
للنص الروائي وليس أدل على ذلك من كون البنيات النصية 
التغريبة  نصوص  مع  النصي  التفاعل  فيها  يقل  التي 
تتميز بخطية السرد . وحسب األمنوذج املذكور فقد سعى 
فيما  السرد  وحدات  بتضافر  بنيوي  تشكيل  إلى  النص 
السيرة  نص  يتجاوز  التاريخي  مع  األدبي  بتشاكل  بينها، 
بنيات  تستوعب  لغوية  كبنية  ذاته  تشكيل  عن  واإلعالن 
نص السيرة لتجعل منها وحدات مكونة في ثنايا النسيج 
السردي. وجتسد وتيرة السرد التحام التاريخ بالواقع احلالي 
الصعيد  على  ممثليهما  وحتديد  الزمن  امتداد  خالل  من 
االجتماعي والسياسي حيث يثبث الواقع مبتناقضاته إذ ال 
فرق بني" بني هالل وبني كلبون" حسب هذا املقطع " آه يا 
بني  فقراء  ومضارب  لوجنة  وغربة  اجلازية  دم  بيننا  سبايبي 
هالل التي أقدمت على حرقها بشعلة نار حملتها من مكة 
البلدة  مرتفعات  على  ووقفت  خيمة،  أفقر  في  ووضعتها 
الناس  هؤالء  من  أحد  ال  تيقن  بجنون.  النار  ألسنة  تتأمل 
ال  هالل  بني  قواد  زيد  أبي  إلى  يتحول  ألن  استعداد  على 
أنت  الشهداء يجري في عروقنا قد تكون  دم  زال  أحد. ما  
احلسن بن سرحان في هذه احلرب الكبرى لكني بكل تأكيد 
لست أبا زيد الهاللي") 28(  إذ تبقى املمارسة هي نفسها 
الصراع املستمد من أجل فرض السلطة، فبنو هالل حاربوا 
إن  املغاربة متحدين حتى استقروا في وطنهم اجلديد وما 
انتهى األمر إليهم حتى صاروا يقتتلون فيما بينهم ويكيد 
الواحد منهم لآلخر، وهي الصورة ذاتها إذا ما شطرت إلى 
يحرم  إذا  )االستعمار(،  القريب  املاضي  زمنيني،  مستويني 
إلى  ويتعرض  احملتل  حارب  كمجاهد  حقوقه  من  "صالح" 
"نابليون"  وصورة  املهربني،  يطارد  الذي  النمس  مضايقات 
عليها  يتردد  التي  اإلدارة  في  االحتالل  منذ  معلقة  ماتزال 
في  الزمن  ميتد  ولذلك  كمجاهد،  إسمه  إضافة  بغية 
تداخالته على امتداد البنية السردية بني التاريخ القدمي "بنو 
 ) احلديث  التاريخ  ملعطيات  اجملسد  القريب  واملاضي  هالل" 

االستعمار ( ، والراهن في واقعيته ( االستقالل الوطني( ،
إنتاج  إلى  للتاريخ  السردية  البنية  استيعاب  يؤدي  ولذلك 
وميارس  التغريبة  مع  فنية  عالقة  يحقق  الذي  الرواية  نص 
النقد املستمر للواقع مبتناقضاته املمتدة في أعماق التاريخ، 

واسين االعرج 
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سرحان  بن  احلسن  و  الهاللي  زيد  أبي  وجود  في  غرابة  فال 
في السيرة على شاكلة املتصارعني على بسط السلطة 
في  والسياسي  التاريخي  اجلانب  يثبث  ما  وهذا  والنفوذ، 
تأكل  النار وهي  ألسنة  ويتأمل  الفقراء  أرزاق  الرواية. يأكل 
نقطة  عند  متوقفا  يبقى  التاريخ  وكأن  بجنون،  خيامهم 
واحدة ال يقوى على التطور، وٕان كانت املتناقضات املوجودة 
سبيله إلى ذلك. إن متثل السرد الروائي للتاريخ، يحيل إلى 
وجتاوز  الواقع  نقد  عملية  تكريس  مفادها  وظيفة جمالية 
معطياته إلى أفق آخر يحقق فيه التاريخ مساره في التطور 
التدريجي، ورصد تقلبات الذات البشرية الساعية إلي حتقيق 
إنسانيتها في ظل التحوالت الراهنة.كما تتحقق إنتاجية 
النص تبعا إلمكانياته في استثمار عناصر التاريخ وجعلها 
وسيلة لفهم احلاضر وجتاوز تعقيداته وحتديد خصوصياته، 

وهذا ما يجعل نص الرواية  يحقق أبعاده الفنية
والداللية املتميزة .
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الترجمة

المقدمة 
لقد كتب المؤرخون  العرب  الكثير عن بغداد والقسم الكبير من هؤالء انطلقوا في كتاباتهم من منطلق 
المؤرخين   من  او سمعته  كتبه  ما  انقل  ان  اثرت  ولكن  المصداقية  الى  تعرضهم  ربما  وطني  او  قومي 
االجانب فقد عاصرت عددا كبيرا من  هؤالء المستشرقين او الكتاب االجانب بحكم عملي كمستشار اعالمي 
يكتبون  االجانب  الكتاب  اي   , ...وهؤالء  باريس  في  السوربون  جامعة  خريجي   احد  وكوني  وصحفي 
للتاريخ بعيدا عن العواطف الوطنية والقومية والدينية ...وكان لي لقاءات كثيرة مع المستشرق الفرنسي 
"فنسنت مونتي " الذي اعتنق االسالم باسم المنصور باهلل وبالمستشرق الفرنسي المعروف " جاك بيرك 
" ريئس قسم العلوم االجتماعيةواالسالمية في " الكوليج دو فرانس" المشرف على رسالتي حول طبيعة 
المجتمع العراقي في سبعينات القرن الماضي وربطتني معه صداقة عائلية والذي كتب الكثير عن التاريخ 
العربي –االسالمي كما التقيت في نفس الكلية بالمستشرق الفرنسي " اندرة ميكل" الذي ترجم ديوان بدر 
شاكر السياب والبياتي  وال انسى المستشرق الفرنسي "دومنيك  شوفالية " استاذ كرسي في السوربون 

 

ماذا قال املؤرخون االجانب عن بغداد

أ.د صادق املوسوي



العدد الثالث خريف   2013
89

الترجمة

من  االعالم  وسائل  موقف  حول  رسالتي   على  واملشرف 

 " الفرنسي  باملستشرق  التقيت  ..كما  العربية  القضايا 
االسالمية  الشخصيات  عن  بكتاباته  املعروف  كلو"  اندرة 
العربية واالسالمية كسليمان القانوني وهارون الرشيد في 
باريس والذي اهدى لي نسخة من كتابه هارون الرشيد مع 
كلمة اهداء قال فيها " الى السيد صادق عزيز كتبت هذا 
الكتاب الحيي فيه مجد احلضارة العربية ورجالها العظماء 
ومؤلفاتهم الكبيرة "  والتقيت ايضا باملستشرق الفرنسي 
رجاء  باسم  االسالم  اعتنق  الذي   " كارودي  "روجيه  الكبير 
كثيرا  وتكلم  وثيقة  عالقات  معه  تربطني  وكانت  كارودي 
ايضا  انسى  بناء احلضارة االنسانية ولم  دور بغداد في  عن 
املستشرق والكاتب الفرنسي بيير روسي الذي سطر اروع 
وبغداد  للعراق  حبه  عن  الصادق  والتعبير  الوصف  عبارات 
الفرنسي  بالكاتب  التقيت  والصحفيني  الكتاب  ومن   ...
"شارل سانت برو" الذي كتب الكثير عن العراق وكان اخرها 
وتكلموا  شهدوا  وجميعهم  الكثير  والكثير  العراق  تاريخ 
وكتبوا عن بغداد وعصرها الذهبي ودورها سواء لدى لقائي 
بهم في باريس او بغداد وقد اخترت ما كتبه البعض منهم 
تكون  لعلها  التالية  الصفحات  على  بترجمتها  وقمت 

شهادة محايدة عن بغداد ...ومن اهلل التوفيق .....

ماذا قال املؤرخون االجانب  عن بغداد ؟
 املؤرخ الفرنسي "أندرة كلو" 

على  بغداد  عن  واملقدسي  اليعقوبي  ماقاله  ينقل  وهو 
الصفحة 217 من كتابه هارون الرشيد

 " الغرب  في  وال  الشرق  الفي  مثيل  لها  ليس  بغداد   "
اليعقوبي  " 

, فها تفتقت  بغداد في قلب االسالم وهي مدينة السالم 
عرف  احضانها  وفي   , واالفكار  العقول  وتفتحت  املواهب 
الذوق واالناقة واالدب , نسيمها عليل وعلمها نافذ , فيها 
واليها  واالخالق  العلم  انطلق  منها   , اهلل  خلق  ما  اجمل 
 " احلروب  كل  وعليها  القلوب  كل  تنجذب  اليها   , يعود 

املقدسي .....
ويقول  في نفس الكتاب :

مما  ولكن   , املدنية   اوج  قصيرة  فترة  خالل  بغداد  "بلغت 
يؤسف له انه لم يبق منها اي اثر , كما هواحلال في املدن 
 , القدس  او  اثينا  او  دمشق  او  واسطنبول  كروما  العريقة 
فالطبيعة في بغداد قاسية في حني هناك مدن اخرى في 
وسلوقية  كبابل  اثارها  على  الشئ  بعض  العراق حافظت 
الذي  واملدائن وكل هذه املدن مثل بغداد تقع على الطريق 

يربط الهضبة االيرانية بوادي الرافدين وسوريا ....
هذه املنطقة أي بغداد شهدت عبر االف السنني حضارات 
واملترجمون  واالدباء  العلماء  عليها  تدفق  فقد  متعددة 
والشعراء والتجار وهم يتنقلون بني اسيا الوسطى والهند 
خانقني  بني  "زاكاروس"  جبال  سالكني  االقصى  والشرق 
باجتاه  قليال  الرافدين  وادي  الى هضبة  بهم  لتؤدي  وهمدان 

الشمال .....
دجلة  بني  تقع  بغداد  جزيرة  ان  "ورغم  املؤلف  ويستطرد 
بفضل  للفيضان  تتعرض  كانت  ما  نادرا  فانها  والفرات 
شبكة القنوات التي تربط  بني دجلة والفرات التي حتافظ 
على منسوب املياه ...كل هذه العوامل جعلت  من بغداد 
مركزا لالشعاع الفكري والثقافي كونها مركزا لالتصاالت 
واملواصالت وسط واحة من السهل الدفاع عنها , فاصبحت 

مركز استقطاب الاكبر جتمع سكاني 
مدورة  محصنة  مدينة  تاسيس  املبدئي  املشروع  كان   "  
لتوطيد السلطة فيها كعاصمة سياسية وادارية من دون 
هذه  بغداد,  اخذت  ذلك  .ورغم  رياضية  مالعب  وال  حدائق 
املدينة املدورة,  تتطور بسرعة لتصبح بعد اقل من من اثنتي 
عشرة سنة عاصمة كبيرة جتلب انتباه سكان االمبراطورية 
قاطبة ولتصبح عاصمة الرشيد ) العصر الذهبي ( خالل 
فترة اقل من نصف قرن  ...حيث بلغ سكانها انذاك مليون 
شخص وهذا يعني انها كانت اكبر مدن العالم ولم تكن  
شمال  في  املدن   سويبعض  الغرب  في  مدينة  تضاهيها 
ودمشق  القسطنطينية  الشرق  وفي  باريس  او  ايطاليا 
والقاهرة  التي كانت تعد كل واحدة منها بحدود النصف 
اسباب  ....كان  املؤرخ  ...ويستطرد  تقريبا  نسمة  مليون 
السالم  في  يكمن  العالم  في  حصل  الذي  التوسع  هذا 
واالستقرار السياسي واالدارة اجليدة وخلق املوارد االقتصادية 
اجلديدة واستثمارها بشكل واسع من قبل الشعوب احلية 

المدرسة المستنصرية 
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ولهذا السبب شهدت احلضارة العباسية وعاصمتها بغداد 
امليالدي اكبر نهضة شهدتها  والتاسع  الثامن  القرنني  في 

االنسانية ......ثم يقول املؤرخ الفرنسي : 
بفضل  التطور  وعوامل  مقومات  كل  بغداد  جمعت  لقد   
عبقرية علمائها الذين اكتشفوا هذه املقومات واستثمروها 
املشاريع  بفضل  ازدهاره  اوج  في  كان  الزراعي  فاالقتصاد   ,
التي شرعت في شق قنوات الري والبزل والتي ساعدت على 
زراعة احلبوب والقطن وقصب السكر وغرس اشجار النخيل 

الفالحون  جعل  ..فقد  والليمون 
والبستانيون من  بغداد  واحة جميلة 
والفرات  دجلة  بني  القنوات  تشقها 
مستقبال  تنتظر  انها  تعرف  وكانت 
انتعشت  الفترة  تلك  ....في  زاهرا 
املؤلفات  ودراسة  الترجمة  حركة 
العالم  انفتاح  الى  فادت  القدمية 
البحر  حوض  عالم  كل  على  العربي 
واجته   , االغريقي  املتوسط  االبيض 
الفكرية  االفاق  نحو  العباسيون 
التي  املفتوحة  للبالد  والروحية 
 , االمويني  قبل  منن  مهملة  كانت 
النسطورية  املدرسة  لعبت  وكذلك 
خلق  في  مهما  دورا  واجلديسابورية 
.... وميالدها  اجلديدة  الثقافة  هذه 
يقول "كلو " على الصفحة 302 من 
يشجع  الرشيد  هارون  كان   ... كتابه 

بيزنطة  الى  بعثة  ارسل  قد  وكان  واملترجمني  العلم  رجال 
الى  منها  قسما  وترجم   , اليونانية  اخملطوطات  لدراسة 
الثقافة  ذو  البرمكي  جعفر  ....كان  والسريانية  العربية 
يحيى  والده  اما   , اجملال  هذا  في  الرشيد  يدفع  العالية 
 , الهند  من  والفالسفة  االطباء  يستقدم  فكان  البرمكي 
وكان حريصا جدا على راحتهم  وسالمتهم من اجل نقل 
بعثة  ارسل  بدوره  ...واملامون  االمبراطورية  الى  املعرفة 
مؤلفات  ودراسة  بالبحث  وكلفها  القسطنطينية  الى 
ورجال  الشعراء  فيه  يكرم  كان  الذي  الوقت  في   , ارسطو 
... كان العرب  ...ثم يقول املؤرخ  الفكر واملترجمني والنقاد 
صلة  ذو  النه  العلوم  انبل  كأحد  التنجيم  علم  يعتبرون 
وحتديد  القبلة  اجتاه  حتديد  ميكن  حيث   , العبادة  مبتطلبات 
الى  التراجم  اولى  ...ولذلك  ساعات الصالة وشهر رمضان 
العربية كانت في مجال الفلك والرياضيات ...يواصل املؤرخ 

والهنود  الفرس  كان  ...وملا  يقول  حيث  حديثه  الفرنسي 
الكثير  عنهم  املترجمون  فقد  الفلك  علوم  في  متقدمني 
في هذا اجملال وكان الرصد يعمل منذ فترة طويلة وخاصة 
االبحاث  استمرت  االقاليم  فتح  وبعد  "مرو"  مدينة  في 
ورمبا  الرشيد  حكم  بداية  ومع  بغداد  في  ثم  ومن  موقعيا 
 Siddharta" قبل عهده بدأوا بترجمة مؤلف سيدي هارتا 
" وهو من املؤلفات الهندية حول الفلك في القرن اخلامس 
اقليدس  عناصر  تراجم  تبعتها  الترجمة  ...هذه  امليالدي 

وضعت  نفسها  الفترة  وفي  ثا   Almageste واملاجيست 
جداول عن حركة الكواكب استنادا الى الدراسات الهندية 
الفضل  امني مكتبة هالرون  وبعضها من قبل  والفارسية 
بن نوبخت ....كان املامون املولع جدا بعلم الفلك والتنجيم 
, امر هو ايضا علماءه باعداد جداول فلكية جديدة وقياس 
درجة مدار الوسط من اجل حساب ادق حمليط االرض ولكن 
اكثرماجلب اهتمام الفلكيني العرب هم اليونانيون وحتديدا 

في الرياضيات ...وعلى الصفحة 304 يقول .....
  Pandecta  " البانديكتا   " ترجمة   , الطب  مجال  "وفي 
وكان  االسكندري  الرون  يونانية  موسوعة  وهي  الطبية 
على  ايضا  يعتمد  وكان  الرشيد  لهارون  اخلاص  الطبيب 
الكناش وهو مؤلف مدون بالسريانية ويستمد علومه من 
" كالني" وسقراط وبولد يجن وقد بقي معتمدا عليه لفترة 
طويلة    كما دون علي بن سهل الطبري ابن مترجم  مؤلف 

المدرسة النظامية 
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املاجيست مؤلفا طبيا اطلق عليه " جنة احلكمة" اما في 
مجال الزراعة فنذكر "فندوبنوس " الذي ترجم في العلوم 
اخملتصني  املترجمني  بني  ...ومن  الرشيد  من  بامر  الزراعية 
الذي كان معاصرا لعهد   , بن اسحق  نذكر حنني  بالعلوم 
اعقبهم  ثم   , يعقوب وصهره هبيس  وابنه  الرشيد  هارون 
..لذلك  االسالم  اعتنقوا  نسطوريون  ذلك مسيحيون  بعد 
نشطت الترجمة اكثر فاكثر من اليونانية  والسريانية الى 
العربية حيث اصبحت اللغة العربية لغة كل املفكرين في 
املترجمني  فان  الترجمة  حركة  تطور  ومع  االوسط  الشرق 
لم يعودوا مهتمني بترجمة مؤلفات القدماء وحسب ولكن 
اخذوا يعملون على حتقيقها ودراستها وفي بعض االحيان 
ارسطو  خالفوا  حتى  بل  مخالفة  مواقف  منها  يتخذون 
مجرد  وليس  علماء  الى  املترجمون  حتول  وهكذا  نفسه 
علمية  روح  والدة  العصر  ذلك  ناقلني , وقد شهد  
حقيقية مثل اخلوارزمي 830 /م وقد كان اكبر علماء عصره 
والف  العشري  النظام  ادخل  الذي  وهو  الرياضيات  في 
بورن  علي  والبروني  الغرب  في  يدرس  الذي   " اجلبر   " كتاب 
, وكان  الفلك  دون بحوثا في  املوسوعيني  العلماء  احد  هو 
وهو فيلسوف  1037/م   / ابن سينا  ثم   , جغرافيا مشهورا 
وقد  خصب  انتاج  ذو  ومؤلف  وفيزياوي  وكيمياوي  وطبيب 
...ويستطرد  املوسيقى  بضمنها  املواضيع  كل  في  كتب 
املؤرخ الفرنسي "اندرة كلو" في كتابه عن بغداد في عصر 
الهيثم  ابن  هو  اخر  عالم  وهناك  فيقول  الرشيد  هارون 
1039/م وهو عالم كبير ورياضي وفيزياوي وهو مؤلف كتاب 
 , ....والرازي  العربي  العالم  في  البصريات  علم  في  فريد 
وقد  اجلدري  مرض  عن  وجهوده  باعماله  املعروف  الطبيب 
وضع دائرة معارف  واسعة عن الطب اعتمدت على العديد 
املؤلفات  من  سلسلة  الف  كما   , السريرية  التجارب  من 
بذلك  ونشير  الطبيعية  والعلوم  واالهوتية  الفلسفية 
الذي دخل الول مرة في  االسرار"  "سر  الشهير  املؤلف  الى 
مكانة  ايضا  اتلوا  العرب  ...واجلغرافيون   الكيمياء  مجال 
دفعت  للعباسيني  االقتصادية  فالقوة   , فالقوة  مرموقة 
البحارة والتجار الى اقاصي االرض ومنذ بداية القرن التاسع 
اثارت  التي  العربية  اجلغرافية  العلوم  االنظار نحو  توجهت 
التاسع(  االقرن  )نهاية  ...فاليعقوبي  العالم  انتباه  وقتها 
" الطرق املؤدية الى حدود  " البلدان  الذي يصف في كتابه 
بهم  يثق  الذين  الرحالة  االمبراطورية في ضوء مشاهدات 
بحر  جاب  كبير  رحالة  وهو  956/م  املسعودي  ...وكذلك 
اخلزر واالبيض املتوسط , وقد اعتبر املسعودي ان اجلغرافيا 
, مجسدا اهمية املكان عند االنسان  هي جزء من التاريخ 

واحليوان والنبات ...ومؤلفه "مروج الذهب " والذي يعتبر ثروة 
كبيرة من املعلومات كموسوعة الطبري 923/م الذي اختط 
التاريخ منذ بداية اخلليقة  وجاء على الصفحة 307  كل 
هؤالء العلماء وضعوا العراق وبغداد في مركز االرض منها 
احلادي عشر  القرن  القرن  بداية  ...وفي  الوصف  في  يبدأون 
وكان  البيروني  العالم  مع  ذروتها  العربية  اجلغرافيا  بلغت 
"الهند"  الهند وحمل معه حتفة كتاب  الى  برحلة  قد قام 
, ثم مضى  وهو ثروة ضخمة من املعلومات عن هذا البلد 
هذا العالم الى حتقيق االعمال السابقة , تاركا مالحظات 
قيمة عن الفلك واجلغرافيا الفيزيئاية..ثم اكتشف طريقت 
لتخليص مياه البحر من االمالح وحدد الوزن النوعي للمواد 
والنماذج  التراجم  راسها  وعلى  النشاطات  هذه  ...كل 
كانت  االصلية  واملؤلفات  والهوامش  والتحقيقات  االدبية 
...ومكتبة الرشيد  االساس في تكوين املكتبات الضخمة 
.... والعمال  املوظفني  يديرها جهاز كامل من  وحدها كان 

كل هذا االزدهار العلمي وظهور علماء الفلسفة في عصر 
على  اطلق   , عصره  تليا  اللذين  والقرنني  الرشيد  هارون 
على  وجاء  العربية  للعلوم  الذهبي  بالعصر  الفترة  تلك 
هذه  املأمون  منح  830/م  عام  حوالي  وفي   308 الصفحة 
احلكمة  بيت  بتأسيس  وذلك  كبيرا  دعما  العلمية  احلركة 
في بغداد ...وكانت عبارة  عن اكادميية مخصصة للتراجم 
االسكندرية  مبكتبة  شبيه  واصبحت  النوعية  والبحوث 
هذه  من  راتبا  يتسلمون  فيها  يقبلون  الذين  الطالب  وكان 
مركز  فعال  بغداد  .....كانت  املؤرخ  ....ويستطرد  املؤسسة 
والرياضيات  الفلك  علماء  اليها  ..يتوجه  فكري  اشعاع 
 , واملؤلفون  واملترجمون  والفالسفة  واجلغرافيون  واالطباء 
يأتون من كل بقاع االرض ليتلقوا املزيد من العلم وكل هؤالء 
كانوا يشاركون في االزدهار العلمي والفكري ....لقد اعادوا 
للشرق القدمي حضارة وثقافة وثقافة جديدة نتج عنها هذا 
في  املتوسط  حلوض  الكبيرة  للثقافات  والتزاوج  التطعيم 

الشرق والقرون الوسطى في الغرب ...
بغداد تشع نحو الغرب ....

ثم يقول املؤرخ "كلو" على الصفحة 309 :
عديدة  اساليب  بغداد  في  العربية  الثقافة  اختطت   
في  جهدها  انصب  فقد  للغرب  الفكري  اشعاعها  لنقل 
العلماء  التنقيب على املؤلفات الطبية ودراستها وقد بدأ 
بحثا عن  االرض  بقاع  ويجوبون  بغداد  ينطلقون من  العرب 
وقبرص  افريقيا  من  انطلق  منهم  ...وقسم  املؤلفات  هذه 
حتى ساليرن  ٍ Salerne   حيث توجد فيها مدرسة قدمية 
او  املؤلفات  هذه  من  قسم  ...وكان  الطب  في  ومشهورة 
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هذا   , قرطاجة  في  يترجم  ان  بعد  طبيب  ينقلها  الكتب 
...كتب  قسطنطني  اسمه  وكان  االسالم  اعتنق  الطبيب 
الطب بالعربية ومنحت علماء مدرسة ساليرن دفعا علميا 
الى مدارس  انتقلت  انذاك ومنها  اليه  كانت بامس احلاجة 
اوربية اخرى ...اما قبرص وجنوب ايطاليا فانها كانت متارس 
تاثيرا كبيرا على االوساط الفكرية املسيحية وقد تفتحت 
وتذوق  التسامح  بفضل  –عربية  التينية   – يونانية  ثقافة 
االفكار والنتاجات وخاص من لدن االمراء املسلمني وامللوك 

النورمانديني ...

 Robert  " مانرتان  "روبرت  الفرنسي  املؤرخ   
Mantran

وحتى  السابع  القرن  من  االسالمي  املد   " كتابه  في  يقول 
احلادي عشر وعلى الصفحة 169 مايلي : 

ومنذ بواكير العصر العباسي , ظهرت في البصرة وخاصت 
في بغداد االندية الثقافية والعلمية وبدفع وتشحيع اخللفاء 
  " االوائل ..فاملأمون اسس فيها , اي في بغداد "بيت احلكمة
وهو مكتبة ومكان للقاء االدباء واملترجمني ..وهكذا اصبحت 
االمبراطورية  في  للمثقفني  حقيقية  عاصمة  بغداد 
كانت  واذا   ... والدينية  الفقهية  املدارس  فيها  فانتشرت 
بغداد قد لعبت مثل هذا الدور املتألق ذلك النها احتضنت 
كالكتاب  واالدبية  والثقافية  الفكرية  الثروات  اصحاب 
والشعراء والعلماء ...ويستطرد املؤرخ "مانتران"  وفي بغداد 

املكافأت  واكبر  ارفع  ينالون  والثقافة  العلم  اصحاب  كان 
..فقد كانت محطة لقاءات كل القادمني من االقاليم ..هذه 
كان  ..فقد  التقدم  العاصمة  لهذه  اتاحت  التي  هي  امليزة 
االيرانيون والهنود الذين يحملون افكارا جديدة ورؤى ثقافية 
واملنتديات  الدواوين  ..كانت  العرب  الى  ينضمون  وادبية 
تضم املسيحيني واملسلمني من االطباء ومترجمي املؤلفات 
اليونانية في جو من املودة والتسامح االمر الذي ساهم في 
هذه  ...وبفضل  والرياضيات  الفلك  علوم  تطور  من  املزيد 
والعلماء  املفكرين  وبحوث  والدراسات  الفكرية  االعمال 
العرب ..فان القيم االنسانية حققت تقدما كبيرا لم يكن 
الغرب املسيحي قد عرفها بعد اال من خالل ايطاليا وخاصة 
اكتشف  العرب  والكيمياوين  الفيزيائيني  وبفضل  اسبانيا 

العديد من العناصر وشرحت طريقة االستفادة منها
االسالمي  املد   " كتابه  في  الفرنسي  املؤرخ  ويستطرد   
معروفا  احلر  الشعر  يكن  لم   : قائال   172 الصفحة  على 
في االندية واجملالس الثقافية وفي البالط وامنا كان الشعر 
املوزون املقفى هو السائد ولكن حدث االنقالب في الشعر 
وابو  /م   810 مثال  نؤاس  كابي  البالط  شعراء  مع  القدمي 
شعرهم  في  التعبير  الشعراء  هؤالء  استطاع  العتاهية  
نثرا وكانت مدن البصرة والكوفة من املراكز املهمة لدراسة 
ان هناك  القرأن كما  والصرف معتمدة على  النحو  قوانني 
االحداث  تروي  واجلغرافيا  التاريخ  ميدان  في  اخرى  مؤلفات 
 " " مروج الذهب  التي كان يعيشها اجملتمع انذاك ككتاب 

للمسعودي 956/م ...
 اذن لم يكن اجلو الثقافي واالدبي غائبا عن احلياة في تلك 
في   الكتاب  كبار  احد  من  /م   869 اجلاحظ  ويعد  الفترة 
في  اثر مهم  اخلليفة  بالط  لوجود  وكان  الوسطى   القرون 
بالندماء  عليهم  مايطلق  وهو  واالدباء  الشعراء  عدد  تزايد 
والتعبير  االدبية  احلركة  ازدهار  شجع  الذي  وهو   173 )ص( 
..و"كتاب  نؤاس  ابو  يفعل  كان  كما  الشعر  خالل  من 
االغاني" البي الفرج  االصفهاني  967/م كان لوحة تعبيرية 
العباسي  العصر  من  االوليني  للقرنيني  واحلياة  للمجتمع 
الفترة  تلك  في  االسالمي  العربي  العالم  عن  جيد  وعرض 
....واملوسيقى لم تغب عن بال املؤرخني ليكتبوا عنها فقد 
استطرد املؤلف يقول : حياة البالط اولت املوسيقى مكانة 
مهمة فقد كان في قصر اخلليفة جمهور من املوسيقيني 
كان اشهرهم زرياب وابراهيم املوصلي 804/م وهؤالء كانوا 
قد تأثرو باملوسيقى اليونانية ولكن حلنت املوسيقى العربية 
وعوجلت علميا "نوطاتها" حتى ان الكندي كتب " نوطات" 

دار الحكمة 
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موسيقية لكل اغنية وفي كتاب االغاني توجد فيه "نوطة" 
موسيقية لكل اغنية

 Liesl Graz "ااملؤرخة الفرنسية "ليزل كراز 
"العراق  كتابها  في  و46   45 الصفحة  على  كتبت  فقد   
فيه   تقول   " الثالث  القارات   " نشر  دار  عن  الصادر  حاضرا" 
السالم  "دار  بغداد  اجلديدة  العاصمة  تاسست  ان  ومنذ   :
الثقافة  امتزجت  عاملي حيث  استقطاب  مركز  اصبحت   "
اال  البيزنطية  من  يبق  ولم  والتركية  بااليرانية  العربية 
تشجيع  خالل  عوضت  الثغرة  هذه  فان  ذلك  ومع  القليل 
املترجمني في ترجمة املؤلفات االدبية والفلسفية اليونانية 
والرياضية  واجلغرافية  والفلكية  الطبية  التجارب  وكذلك 
..وهذا يعني ان الغرب مدين دينا كبيرا لتلك احلضارة التي 
..ولو  العباسيني  اخللفاء  يد  على  بغداد  تاسيس  مع  ولدة 
لم تكن هذه التراجم وهؤالء املترجمني فان جزءا كبيرا من 

تراثنا الثقافي كان قد اضمحل وتالشى 
.لقد كانت اوربا في اواخر القرون الوسطى قليلة االهتمام 
بعد  فيما  اهميتها  ادركت  عندما  ولكن  التراجم  بهذه 
استقيظت من سباتها وبفضل العلماء العرب في نقوسيا 

واسبانيا استطاعت ان تنقل هذه الكنوز ... 
 املفكر الفرنسي والكاتب والصحفي واملؤرخ "شارل سانت 

 Charles Saint –Prot "برو
يقول على الصفحة 63 في "كتابه تاريخ العراق " عن بغداد 
وازدهارها : تاسست بغداد عام 758 من قبل اخلليفة املنصور 
وانتهى بنيانها عام 762 وقد شيدت على شكل دائرة قطرها 
املنصور  اخلليفة  رسمها  خارطة  الى  استنادا  كيلومتران 
بنفسه واطلق عليها "دار السالم" ولم ميض على بنائها قرن 
واحد اال واصبحت حاضرة الشرق والغرب وخاصة في عصر 
الرشيد ...لقد عرفت بغداد واشتهرت برقيها على الصعيد 
الفني واالداري واالقتصادي فقد عرفت االمبراطورية ازدهارا 
استفادو  الذين  الزراع  وكثرة  الزراعة  انتشار  بفضل  كبيرا 
من خدمات الري والعدد  الزراعية احمللية الى جانب صناعة  

النسيج والعطور ومواد التجميل واحلرف االخرى... 
لقد تفوق اقتصاد االمبراطورية  على الشرق والغرب حتى 
عبارته  قال   Andre Miquel ميكل"  "اندرة  املستشرق  ان 
 64 )ًص(  بغداد"   توقيت  حسب  تدور  االرض  "ان  املشهورة 
...كما توسعت التجارة والشحن البحري من ميناء البصرة 
في  الدوالر  كقوة  قويا  الدينار  العباسية  العملة  وكانت 

يومنا هذا ...
مجال  في  واالداب  العلوم  ايضا  ازدهرت  العصر  ذلك  في   
العديد  اسست  وقد  واجلراحة  والطب  والرياضيات  الفلك 

من مراكز البحوث للعلماء  في بغداد كما طورت طريقة 
استخدام  شبكة الري لتشمل زراعة القطن والرز والبنجر 
الصعيد  على  ....اما  النسيج  صناعة  في  لتستخدم 
في  الرسمية  اللغة  هي  القرأن  لغة  كانت  فقد  الثقافي 
االمبراطورية وقد عرف االدب ازدهارا كبيرا سيما املوسيقى 
العراقيني  التي ال تخلوا مجالس  ترافق الشعر  التي كانت 
واملوسيقى  للغناء  مدارس  بغداد  في  كانت  ...كما  منهما 
وكان الشباب يتجمعون في املقاهي ويعزفون على الة العود 
يصاحب  العزف  هذا  ماكان  وغالبا  عليها  العزف  ويعلمون 
الشعراء  ننسى  ...وال  اخللفاء  قصور  في  اجلواري  رقص 
اشهرهم  من  وكان  القريض  بنظم  تفننوا  الذين  والندماء 
بغداد  تاسيس  واحد على  ولم ميض قرن  نؤاس  ابو  الشاعر 

حتى وبلغ سكانها املليون نسمة .... 
 Pierre روسي"  "بيري  الفرنسي  واملؤرخ  املستشرق 

 Rossi
الوطن  في  التاريخية  واالحداث  لالوضاع  ومحلل  مراقب   

العربي
من  قريبة  عائلة  من  الفرنسية  كورسيكا  جزيرة  في  ولد   
االسالمية  الدول  في  حياته  معظم  امضى  وقد  االسالم 
الثقافي  املركز  اسس  الذي  هو  روسي  ...بيير  والعربية 
الفرنسي في بغداد وبصفته مستشارا للشؤون الثقافية 
العربية   االقطار  معظم  في  جتول  الفرنسية  اخلارجية  في 
الدول  رؤساء  من  العديد  والتقى  مسقط  حتى  اجلزائر  من 
العربية ... احب العراق حبا  عميقا والف عنه العديد من 
في  التقيته  وقد  الثوار  عراق  بينها  من  واملؤلفات  الكتب 
باريس في ثمانينيات القرن املاضي  وشعرت بحبه للعراق .. 
وكان اخر كتاب مصور له عن العراق هو " عراق , بلد النهر 
اجلديد " الذي يجسد فيه حبه للعراق بهذه املقدمة الرائعة 

في كتابه اعاله ... وهذه ترجمتها 
اجلنوب  بساتني  الى  الشمال  في  الشامخة  اجلبال  من   "
جناحييها  العراقية  احلضارة  مدت   , اجلنوب  في  النضرة 
احلب  ثمرة  عارضا  النمرود  ملك  جنباتها  في  تضم  وهي 
...ونخيل  اجلدارية  هذه  على  هنا  نراه  والذي  اخلالد  االبدي 
البصرة تتذكر بانها كانت في يوم ما تعبد كاشجار احلياة 
الباسقة التي متتزج عروقها باخلطوط املسمارية الول كتابة 
تقبل  كنت  سواء   , املقدس  النهر  ....ايها  العالم  عرفها 
مرقد النبي يونس في املوصل او كنت تداعب جنبات "سر 
تتعالى  التي  ومدرجاتها  ومأذنها  بقبابها  سامراء  راى"  من 
تعطي  الذي  انت  دوما  انه   , السماوات  لتعانق  ريدا  رويدا 
املعنى لتحديات هذا العصر ..انه انت الذي تسبر اغوار تلك 
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االيام  يستقبلن  اللواتي  العراق  لنساء  الفرحة  النظرات 
منها  تدفقت  التي  الينابيع  نفس  من  املنطلقة  اجلديدة 
من  املنبثقة  الفرح  زغاريد  .....فلتتصاعد  اخلوالي  االيام 
الى  العراق من شماله  براعم  , ولتعانق  العراق  ارض  باطن 
جنوبه هذا الزمن اجلديد الذي سيوجه االجيال القادمة من 

الفجر كما توجه الشمس الظالل ...."  
عن   )54( الصفحة  وعلى  الكتاب  نفس  في  روسي  ويقول 

بغداد 
" وبغداد عاصمة اخلالفة العباسية التي أسسها أبو جعفر 
املنصور عام 762 بلغت أوجها في عصر هارون الرشيد حيث 
امللك شارملان وأطلق على  الدبلوماسية مع  العالقات  أقام 
الشغوف  املأمون  ولده  وواصل   ... الذهبي   بالعصر  عصره 
بغداد  من  وجعل  الرشيد  والده  رسالة  واألدب  بالعلم 
عاصمة للعلم واألدب , عاصمة للفكر والتأليف والكتابة 
ولم يكن حينها ال في أوربا وال في إفريقيا وال في آسيا أي 
يكن  لم  بل  ال  عالم  أي صفة  الصفة  عالم يستحق هذه 
يوجد اي صراف او تاجر او بحار أو محارب ينكر دور بغداد في 
ازدهار احلضارة التي  استمرت حتى الثالث عشر من شباط 
بغداد  خان  جنكيز  حفيد  هوالكو  احتل  عندما   1258 عام 
"تيمور  ليواصل   واحلرث  النسل  وحرق  النار  فيها  فاشعل 
لنك" تخريبها بالكامل ...لتعود بعد قرن من الزمان اي في 

عام 1534 واليايتا تابعة لالمبراطورية العثمانية "  
واالدب  العلم  مواصلة  عن  بغداد  انقطعت  هل  ولكن 

وهي  منه  عانت  التي  املأسي  رغم  العالم  مع  والتفاعل 
حتت االحتالل العثماني ....؟ لقد اشعلت الثورة الفرنسية 
النار في  واملساوات  والدميقرطية  باحلرية  املتمثلة  ومبادئها 
ضمير املثقفني واملفكرين واملظلومني واحملرومني في العالم  
التغيير  هذا  عن  منأى  في  العراقييون  املثقفون  يكن  ولم 
واالصالحات  عام 1869  السويس  قناة  افتتاح  بعد  وخاصة 
التي قام بها مدحت باشا وناظم باشا ...هذه احملفزات سواء 
كانت داخلية او خارجية عملت  ودفعت االحوال االقتصادية 
–االجتماعية في العراق الى طور جديد وادت الى خلق حالة 
ثقافية واسعة ويقول املؤرخ العراقي عباس العزاوي " ونرى 
أراء  من  العالم  في  يجري  كان  مبا  متأثرة  العراق  حوادث  
الصحف  من  العديد  صدرت  اثره  وعلى  وتطورات  وتغيرات 
الفكري  التالقح  في  دورها  لتلعب  بغداد  دت  وعا  واجملالت 
املعاكس  باالجتاه  املرة  هذه  ولكن  الترجمة  عبر  والثقافي 
بالوان  العراقيني  االدباء  عرفت  التي  املؤثرات  احدى  فكانت 
متعددة ومتنوعة من النتاج الفكري واالدبي الغربي وخاصة 
نهاية  عند  نشاطا  الترجمة  حركة  ....وازدادت  الفرنسي 

العشرينات من القرن املاضي  .....
وعادت  املتألق  دورها  استعادت  بغداد  ان  العموم  وعلى 
الكتب املترجمة للصدور من بيت احلكمة ودار املأمون ومن 
دور الطبع النشر في بغداد واحملافظات وهو ما نشهده وما 
للثقافة  عاصمتا  بغداد  وتبقى   احلاضر  وقتنا  في  نعيشه 

العربية ....
اخلالصة

الكتاب  بعض  شهادات  نقلت  املوجز  البحث  هذا  في 
على  عصية  بقيت  التي  بغداد  عن  األجانب  واملستشرقني 
املستعمرين واحملتلني بكل أشكالهم وجنسياتهم وقاومت 
وجابهت كل أنواع الدمار والتخريب وحافظت على وجهها 
املشرق على مر العصور لتكون عاصمة  للثقافة العربية 
ذلك ان جذورها وارثها الثقافي واحلضاري ممتد في باطن ارض 
العراق وكما قال املستشرق الفرنسي "اندرة ميكل" األرض 
واملستشرقون  الكتاب  ...هؤالء  بغداد  توقيت  حسب  تدور 
الى  باالضافة  بغداد  عن  كثيرا  لي  وتكلموا  التقيتهم 
كتاباتهم التي نقلت قسما قليال منها لضيق الوقت واال 
فان مجلدات ضخمة اليسع ما قاله املستشرقون عن ارث 
االرث  نقل هذا  الترجمة في  ودور  والثقافي  بغداد احلضاري 

والتالقح مع احلضارات ...
من بحوث مؤمتر بغداد الدولي الثالث للترجمة للعام 2013 
بالتعاون بني دار املأمون وكلية اللغات للفترة من 7/ مايس 

الى التاسع منه

جواد سليم 
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كانت الدوافع إلى ترجمة النصوص المقدسة كثيرة ومتنوعة، تراوحت من الدوافع التبشيرية إلى دوافع 
الفضول، ومن الدوافع الّهدامة إلى دوافع االحتفاء. ولكن ما الذي يقرر على وجه التحديد قدسية نٍّص ما؟ 
وما ذلك الشيء في القدسية الذي يجعلها صعبة الترجمة أو حتى مستحيلة؟ وكيف يتعامل المترجمون مع 

ضرورة الترجمة المستحيلة عندما ُتفرض عليهم؟
يستحيل في القرن الحادي والعشرين، سواء على الصعيد الدول أم على صعيد المجتمعات، تجاهل نصوص 
الثقافات األخرى المقدسة. ولقد اُستخدمت كتابات نّقاد المدرسة ما بعد الكولونيالية ) مثل:هومي بابا، 
كإطار  زوهار(،  إيفين  وإيتامار  توري  جديون  مثل:   ( الُُّنظم  مدرسة  ومّنظري  نيرانجانا)  وتيجاسويني 
عمل تناقش داخله قضايا تنشأ من رحم ترجمة النصوص المقدسة. وكان نقد ما بعدالكولونيالية واحدًا 
الثقافة،  موقع  كتابه  ففي  الثقافات.  بين  المقدسة  النصوص  ترجمة  تعقيد  لفهم  المستعملة  األدوات  من 
االستعمار  إلىعمليات  التبشيرية" لإلشارة  المثال، مصطلح "الكولونيالية  بابا، على سبيل  نحت هومي 
اإليديولوجي والديني الذي قامت به القوى اإلمبريالية. ّأما نظرية الُُّنظم فكبيرة الفائدة على نٍحو خاص في 

فهم موقع الثقافات اأّلم التي خرجت منها النصوص المّقدسة المترجمة. 

   ترجمة النصوص المقدسة 

لينني لونج 
ت  : حممد حبيب
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ویستخدم إیفین زوھار مصطلح التداخل الثقافي لإلشارة إلى 
الثقافیة  الذخیرة  أجزاء من  الھدف  الثقافة  واستیعاب  توطین 
تصبح  والشتات،  الھجرة  ازدیاد  فمع  المصدر.  للمجتمع 
األخرى،  الثقافات  المقدسة علىتماس مباشر مع  النصوص 
إلى جماھیر  دینیة مختلفة  أفكار  كما تصبح وسیلة إلدخال 
زوھار  وإیفین  بابا  من  كٍّل  مصطلحات  َّن  أ والحال،  جدیدة. 
أن  والنّقاد  للدارسین  یتیح  نقدیاً  معجماً  تّشكل  المفھومیة 
یفصحوا بواسطتھ	عن مثل ھذه المواجھات اللغویة والثقافیة.

ویقتضي  إال  تبادل،  أو  تداخل  من  وما  ثقافي؛  تواصل  من  ما 
َظماً  َمعَّ ثقافة  كُّل  تعتبره  ما  مجال  في  خصوصاً  الترجمة، 
الذي  الفضاء  ألن  الترجمة،  یقاوم  المقدس  لكَّن  دساً.  مقَّ أو 
یحتاجھ	في اللغة الھدفغالباً ما یكون ممتلئاً سلفاً بمعٍجم 
متاح مسبقاً ومشحون ثقافیاً بإحاالت محلیة. وھذا ما یدفعنا 

البیني  السطح  ذلك  نفھم  ألن 
الثقافي الذي یحتاج الترجمة، لكنھ	

یتحداھا في الوقت ذاتھ.
أو  جدیدة،  روحانیة  عن  البحث  إن 
وعدم  بل  الحقیقة،  وراء  السعي 
ھو  المألوفة  األدیان  عن  الرضا 
بدیًلة  مقدًسة  نصوصاً  جعل  ما 
ّمر  على  وتمحیص  بحث  موضع 
َّن  فإ الیوم  أّما  الماضیة.  العصور 
الثقافات  فھم كیفیة عمل  ضرورة 
األخرى من أجل العیش معاً بسالم 
تلك  مثل  قراءة  تجعل  التي  ھي 
يتطلب  أمر  وترجمتھا  النصوص 

الدقة واحلرفة.
المترجمة  النصوص  ساعدت  لقد 

من كافة األنواع، وخصوصاً النصوص المقدسة، في تشكیل 
الثقافي  المیراث  ویكاد  التاریخ.  ّمر  على  صورتھا  الثقافات 
تّشكل  قد  یكون  أن  الحالي  القرن  حتى  واألمریكي  األوروبي 
جعل  ما  وھذا  الحصر.  وجھ	 على  المسیحیة-الیھودیة  بتأثیر 
الجغرافیة  المنطقة  ھذه  في  یعملون  الذین  الترجمة  منّظري 
معتادین على اعتبار النّص المّقدس مرادفاً لـ الكتاب المّقدس 
أن  المثیر  ومن  والجدید.  القدیم  العھدین  من  المؤلّف   )BibIe(
حول  العشرین  القرن  كتابة  في  أثراً  األبعد  القطع  بعض 
الترجمة تستخدم كاستعارة للترجمة قًصة من العھد القدیم. 
األرض  أھل  َّن  أ یخبرنا  التكوین  سفر  من   11:  1-9 فاإلصحاح 
كانوا ینتمون في األصل إلى قبیلة واحدة وكانوا یتكلمون لغة 
واحدة. وعندما بدأوا یبنون برجاً لتعزیز قوتھم، أفشل هلل عملھم 

ذاك بأن بلبل ألسنتھم، وجعلھم یتكلمون لغات مختلفة. 
 ،"Des Tours de Babel" بابل"  "أبراج  مقالتھ	 وفي 
النصوص  ومفكك  الفرنسي  الفیلسوف  دریدا،  جاك  ینكّب 
الفلسفیة، على تراث بابل. وفي قراءة دریدا، ینطوي نقض اإللھ	
أي  بناء  إعادة  استحالة  على  الوحیدة  واللغة  البرج  من  كاًّل 
الترجمة أمراً  َّن خلق لغات كثیرة یجعل  منھما. وبالمقابل، فإ
ضروریاً. وكما یقول دریدا، إّن "هلل یفرض الترجمة ویحرّمھا في 
الوقت عینھ".	إن التبلبل الذي خلقتھ	األحداث في بابل یعكس 
الترجمة وسیروراتھ.	 بكٍّل من فعل  التي تحیط  التبلبل  ضروب 
قضى  قد  هلل  كان  الذي  التواصل  الستعادة  یعمل  فالمترجم 
بتدمیره، فیعمل بذلك بعكس المشیئة اإللھیة. كما أّن ھنالك 
بلبًلة في تعدد اللغات التي تصوغ نص اإللھ:	بلبلة ناجمة عن 
اللتین یجب جمعھما من اللغات.  تعدد المعاني والتفسیرات 
القراءات  في  تتضح  فالتعددیة 
للكلمات  الممكنة  الكثیرة 
الفرنسیة في عنوان مقالة دریدا 
"Des Tours de Babel"، التي 
غالباً ما تترك بال ترجمة فتثبت 
َّن  أ صحة كثیٍر من دعاویھ.	فبما 
التعریف  أداة  الجمع من  صیغة 
عبارة  َّن  فإ االسم،  جنس  تُبھم 
deours  یمكن أن تعني "بعض 
أو  األدوار"،  "بعض  أو  الخدع"، 
إلى  الرحالت" باإلضافة  "بعض 
األبراج"،  األساسي  المعني 
"بعض  أو  األبراج"،  "حول 
 des  " لفظة  َّن  إ ثم  األبراج". 
 " لفظ  نفس  ھي  	" 	Tours
detours، وتعني االنحراف عن الطریق أو حتى تفكیك البرج. 
ألھذا السبب یوجد كثیر من الجدل حول ترجمة النص المقدس؟ 
من  والكثیر  للحقیقة،  المحتملة  التفسیرات  من  كثیر  ھناك 
النصوص  تقاوم  السبب  المحتملة لكالم هلل. ألھذا  القراءات 

المقدسة الترجمة؟
والالفت في منظور دریدا فیما یتعّلق بالنصوص المقدسة ھو 
فكرتھ	بأن هلل قد قاوم بفعالیة خدعة القوة الواحدة واللغة 
نواجھ	 بأن  بابل  تلزمنا  لذلك  الواحدة؟(.  والحقیقة   ( الواحدة 
مقدسة  ونصوصاً  لغات  نخاطب  وأن  الترجمات،  في  تعددیة 
مغایرة للغتنا ونّصنا المّقدس إذا كنا نرید أن نرى صورة العالم 
نزال  ال  ولعّلنا  بھ.	 القیام  نحاول  أن  ینبغي  الذي  األمر  كاملة، 
حتى  أو  كفاعلیة  الترجمة  تجیز  بابل  كانت  إذا  ما  مبلبلین 

نعوم تشومسكي 
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تحتفي بھا؛ ما نعرفھ	ھو أن ھناك إمكانیة لترجمة نصـ )ـوص( 
منقوصة.  ستكون  الترجمات  ھذه  وأن  متعددة  ترجمات  اإللھ	
أطلقھ	 الذي  المتفائل  التعلیق  غیر  على  ول  نعِّ أن  یسعنا  وال 
حقیقة  في  الفھم  على  التعدد  ھذا  ساعد  "لقد  أوغسطین: 

األمر ولم یُعقھ، وعلى الّقراء أن یتبّینوا ذلك وحسب".
 Die بنیامین  فالتر  مقالة  ذاتھا،  المقالة  في  دریدا،  ینتقد 
ویتحدى  المترجم"(  Alifgabe des Obersetzers" )"مھمة 
َّن ترجمة النصوص الشعریة أو المّقدسة ال  فكرتھ	القائلة بأ
ھو النص الذي ینطوي  تبتغي التواصل تسمیتھ	نصاً كالسیكیاً 
فالترجمة مسألة حاسمة  الترجمة.  قابلیة  على  داخلھ	 في 
بالنسبة إلى فكرة بقاء أي نص حیاً على ّمر الزمان، لكن ھذا 
النص یصبح مھماً على نحو خاص مع القارئ على الدوام. ویرى 
َّن قابلیة الترجمة ھي واحدة من الخاصیات الموروثة  بنیامین أ
للنص حیاةً  الترجمة تضمن  َّن  أ الكالسیكي، حیث  النّص  في 
أخرى فتضمن بذلك بقاءه. والنص الذي یمكن عندما یتكئ في 
منزلتھ	على سلطتھ	القدیمة، كما ھي حال معظم النصوص 
المقدسة. ویشیر بنیامین إلى خصیصة تنزع استقرار عملیة 
األصل  یخضع  األخرى...  حیاتھ	 "في  بنیامین:  یقول  الترجمة. 
لتغییر". ومترجمو النّص المقدس الذین یبحثون عن ھٍاد إلھي في 
النصوص التي یترجمونھا ال یریدون الدخول إلى فكرة التغییر عبر 
الترجمة. أّما جورج شتاینر، من جھة أخرى، فیرى إلى الترجمة 
"متضمنة حتى في التواصل األولي". وعمل شتاینر  أّنھا  على 
منھجي  نٍحو  على  الترجمة  یستكشف  بابل  بعد  األساّسي 
باعتبارھا عملیة تفسیر وفھم على خلفیِة تفاٍعل لغوٍّي معّقد. 
وھو یعرض لحركة التأویل، وعملیة تحویل المعنى، وتحدي بابل، 
القراءة  تّسھل  ال  بابل  لمیراث  ورؤیتھ	 وعثراتھا.  تعقیداتھا  بكّل 
على مترجم النص المقدس بقدر ما تؤكد على تنوع التفسیرات 
بین  تجمع  سیاقیة،  لمقاربة  دعم  ھو  تّقدمھ	 وما  الممكنة. 
التحلیل اللغوي والسیاق الثقافي. ویسلط شتاینر الضوء، في 
 "internationalisation"عالمیة	نھایة الكتاب، على ما یسمیھ
اإلنكلیزیة  اُستخدمت  فقد  أخرى،  وبعبارة  اإلنكلیزیة.  اللغة 
الثقافي.  اصطناعیاً كلغة اتصال لكنھا ُخلعت من أساسھا 
النصوص  مع  الخلع  من  ذاتھ	 النوع  ھذا  حدوث  من  مناص  وال 
كتبت  التي  اللغة  تخلع  تترجم،  فعندما  القدیمة:  المقدسة 
وتداعیات  المرافقة  وشائجھا  كل  وعن  األصلیة  بیئتھا  عن  بھا 
الذاكرة والسیاق الثقافي. وتغدو استعادة السیاق واحدة من 
المترجم. ویبدو شتاینر متجاذباً في  أصعب المھام على عاتق 
حلولھ	لھذه المشكلة الترجمیة. یقول: "إنھا لمفارقة ساخرة 
أن یكون الرّد على بابل نوع من الرطانة الخلیط ولیس لغة عید 

العنصرة".

أفكار دریدا الفلسفیة عن اللغة، وتصور بنیامین للترجمة على 
مع  بالعالقة  والفھم  للمعنى  شتاینر  وتصور  أخرى،  حیاة  أّنھا 
الترجمة، كُّل ذلك جدیر بالتناول. فقد كان ألفكارھم تأثیر كبیر 
على االتجاه الذي اّتخذتھ	دراسات الترجمة كفرع معرّفي، كما 
أثبتت أنھا إطار مفید إذ تقوم إزاءه ضروب التحقق من عملیات 

الترجمة.
نماذج  قصر  باإلمكان  یعد  لم  والعشرین،  الحادي  القرن  وفي 
السفر  أزمنة  ففي  المسیحیة:  الثقافات  على  الترجمة 

المجتمعات  معظم  خبرت  ھذه،  الثقافي  والتبادل  الكوني 
رضھا لطرق من فترات تاریخھا". فقد  التداخل الثقافي الذي یعِّ
تضافر كٌل من الھجرة واالقتالع واالستعمار لقلب نماذج التوّزع 
الدیني الجغرافیة وَلْفت انتباه جمھور أوسع إلى تشكیلة أكبر 

من النصوص المقدسة. 
عبر  ویّعرضھا  العیش  من  أخرى  لجماعٍة  المادیة  فالترجمة 
ذلك إلى كتب مقدسة أخرى.	ھذا الوجھ	البینّي أساسي لنمو 
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المجتمع، یكتب إیفین زوھار: " ال یمكن ألي ثقافة أن تتدّبر أمورھا 
من دون التداخل في ھذه الفترة أو تلك من فترات تاریخھا". فقد 
تضافر كٌل من الھجرة واالقتالع واالستعمار لقلب نماذج التوّزع 
الدیني الجغرافیة وَلْفت انتباه جمھور أوسع إلى تشكیلة أكبر 
من  لجماعةما  المادیة  فالترجمة  المقدسة.  النصوص  من 
مكان إلى آخر تحتاج في نھایة المطاف إلى ترجمة النصوص 
المقدسة لتلك الجماعة إلى اللغة الھدف المضیفة إذ تندمج 
الدینامیة  أّدت  فقد  وكذلك،  المضیف.  المجتمع  في  األجیال 
التبشیریة االستعماریة إلى ترجمة باالتجاه المعاكس: حیث 

تُفرض نصوٌص على اللغة المضیفة من خارجھا.
معرفي،  كفرع  الترجمة،  دراسات  اتخذت  نفسھ،  الوقت  في 
المألوفة.  اللغویة  النماذج  إلى  إضاًفة  أخرى  اتجاھات 
نعوم  دراسات  مثل  أساسیة  لغویة  دراسات  وباستخدامھ	
تشومسكي ) 1957( وإي. سي.كاتفورد ) 1965(، ّطور یوجین 
دماً ما دعاه  نایدا مقاربًة سیاقیة لترجمة النص المقدس، مقِّ
للنموذج  ممكن  كبدیل  الدینامي"  "المكافئ  باسم  البدء  في 
كلمة  المصدر  للنص  الحرّفیة  األمانة  على  القائم  القدیم 
مقابل كلمة. ولقد زّود مفھوم المكافئ الدینامي أو الوظیفي، 
بإمكانیة  نایدا  المّقدس عند  النّص  یُدعى، مترجمي  كما صار 
اّتباع سبل مختلفة ممكنة عبر المتاھة الثقافیة. وكان لمنزلة 
النّص في سیاق ترجمة الكتاب المقدس أن تجعل المكافئ 
الوظیفي خطوة متقدمة جداً قیاساً ببعض الّشراح الالھوتیین 

بالمرجعیة  مھتّماً  كان  الذي   ،)2001( كالود  دیفید  أمثال 
من  وامتدادھا  لتوّسعالترجمة  كان  َّنھ	 أ والحال،  والموثوقیة. 
حقل علم اللغة إلى عوالم الفلسفة والنظریة الثقافیة أن 
فالنظریات  الترجمة.  نظریة  ومفیدة.  جدیدة  منظورات  یفحت 
التعامل  على  قادرة  مقنعة  استراتیجیات  تقدم  لم  اللغویة 
مع مجاالت مثل ترجمة االستعارة أو النصوص ذات الطبقات 
اإلیدیولوجیة، وھي مناطق تكثر في النصوص جرت "االنعطافة 
َّن النماذج اللغویة  الثقافیة" في دراسات الترجمة عبر إدراك أ
سنیل  میري  وكانت  اللغوي.  السیاق  اللتقاط  كافیة  لیست 
المعرفیة  الفروع  تداخل  مفھوم  تقدیم  إلى  السباقة  ھورنباي 
ل  في المقدسة. فإذا ما كانت األولویة إلیصال المعنى، فلعَّ
المكافئات الثقافیة أن تّقدم الّحل األمثل في بعض األحیان. 
َّن طبقات التفسیر تتراكم بمرور الوقت في أي عمل أدبي  ذلك أ
َّن طبقات التفسیر  ینتمي إلى التراث اُلْمَعتَمد واُلَمكَّرس؛ بل إ
ھذه تكون ّمرسًخة الھوتیاً في النصوص المقدسة. وما تنطوي 
علیھ	الترجمة من تغییر ال یمكن إنجازه بسھولة إن كان یمكن 

أن یترتب علیھ	انزیاح في التفسیر. 
َّن النصوص المقدسةُ تلَْحق بمصطلحات  وعالوة على ذلك، فإ
في  األماكن  ھذه  تكون  ما  وغالباً  معینة؛  وثقافیة  شعائریة 
اللغة الھدف مشغولة سلفاً، فكیف إذن یستطیع المترجم أن 

یمضي في ترجمتھ	من
دون أن یدّل ضمناً على بعده أو قربھ	من المصطلحات الموجودة 

سلفاً في اللغة الھدف؟
الترجمات  بتسییق  اھتماماً  الثقافیة"  "االنعطافة  تولّد  لم 
سیاق  في  ذاتھ	 الترجمة  فعل  أیضاً  وضعت  بل  وحسب 
اجتماعي وأدبي. وما كان یحرزه البحث متعدد الُّنُظم من تطور 
على یدي إیفین زوھار دعمھ	وّشذبھ	جیدیون توري الذي یتّفحص 
لتعزیز  ووسیلة  ثقافیاً-اجتماعیاً،  نشاطاً  بوصفھا  الترجمة 
لغة محدودة االنتشار أو بناء ثقافة، أو كلیھما معاً. ویورد توري 
الذین ساقھم  العشرین  القرن  أوائل  ھولندا  في  الفریزیین  مثال 
إلى  المرغوبة  النصوص  منزلة  وعلى  التسویق  على  تركیزھم 
الحدیث  الكالسیكي  األطفال  وأدب  المقدس  الكتاب  ترجمة 

كخطوة أولى باتجاه تجدید الثقافة الفریزیانیة واالرتقاء بھا.
وھناك أمثلة أخرى، سابقة. وال یمكن أن تكون مجرد مصادفة 
َّن كاًل من الكتاب المقدس وكتاب بوثیوس عزاء الفلسفة ) وھو  أ
نص فلسفي التیني رفیع المستوى( قد تُرجما إلى الكتاالنیة 
) التي ینَطق بھا في شمال شرق أسبانیا( بین 1470 و 1480.

وعادةً ما تحتل الكتب المقدسة مكانة مركزیة في أنظمتھا 
األدبیة المتعددة. وسواء كانت مترجًمة أم ال، فإّنھا سرعان ما 
تتخذ منزلة األصل. وكان عمل أندریھ	لوفیفر الباكر على النصوص 

هومي بايا 
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والثقافات المركزیة، وعملھ	على الرعایة، قد ّشجعا التقصي 
عن كثب لقضایا مثل اختیار النصوص وتسویقھا، وملكیتھا،... 
وناشریھا، وتألیفھا وحقوق مؤلّفیھا. وتتّمیز النصوص المقدسة 
التراتبیة  بتعقیٍد شبیھ	بتعقید الدعاوى المؤسساتیة: فالبنیة 
ترجمة نصـ)ـوصھ(	 أن تضبط  منھا  یُتوقَّع  دین  تدعم كل  التي 
المؤمنین.  بین  بتوزیعھا  یتعلق  فیما  األقل  على  األساسیة، 
للفاتیكان،  الثاني  المجلس  انعقاد  خالل   ،1963 العام  وفي 
َّر اعتماد اللغة المحلیة بداًل من الالتینیة في طقوس  وعندما أٌِق
للطقوس  الدولیة  اللجنة  تشكیل  تم  الكاثولیكیة،  الكنائس 
باإلنكلیزیة. وقد جرى تعیین أعضائھا من قبل الفاتیكان، الذي 
یصدر بانتظام وثائق تنصح بأسلوب ترجمة للكتب المقدسة 
وثیقة  وھي  الطقوس،  أصالة  یلي خالصة  والطقوس. وفیما 

حول استخدام اللھجة المحلیة في الطقوس:
َّن ترجمة النصوص الطقسیة  أ  یجب االنتباه منذ البدایة إلى 
الرومانیة لیست بالعمل اإلبداعي اُلْمبَتَكر بقدر ما ھي ترجٌمة 
وبینما  المحّلیة.  اللغة  إلى  وأمانة  بدقة  األصلیة  للنصوص 
تجعل  بطریقة  واألسلوب  والقواعد  الكلمات  بترتیب  یسمح 
الشعبیة،  الصالة  إلیقاع  مناسباً  المحلیة  اللغة  في  النص 
َّن النص األصلي یجب یترجم كّلھ، قدر اإلمكان، وبأدّق أسلوب  فإ
دون أن تُْسَقط من محتویاتھ	مفردات أو تزاد علیھا مفردات، ودون 
المختلفة  العامیة  للغات  تكییف  وأي  أو شرح.  إعادة سبك 
جمعیة  تغوص  ما  وغالباً  حذراً.  و  رصیناً  یكون  أن  یجب 
النظریة  الترجمة  مشاكل  في  األمریكي  المقدس  الكتاب 
المقدسة  للكتب  ترجمة  "تقدیم  ملتزمة  فھي  واللغویة، 
األصلیة  اللغة  في  األصلي  الكلمات  لترتیب  مخلصة 
لدى  الطاغي  االھتمام  ویتمحور  المّقدس".  الكتاب  لنصوص 
َّن  الجمعیتین حول اإلخالص لألصل واالتساق العقائدي. ذلك أ
الترجمة یمكن أن تكون وسیلة جدّیة في تحدي قراءات النص 
جدیدة  ثقافیة  ھویة  لخلق  وسیلة  أو  األرثوذكسیة،  المّقدس 
والعنصریة،  فالتزمت،  الراسخة.  التقالید  عن  االنفصال  عبر 
ومعاداة المؤسسات، ومعاداة المساواة بین الجنسین وسوى 
ذلك من مجاالت النزاع، یمكن التعبیر عنھا من خالل الخیارات 
المتاحة أثناء عملیة الترجمة. فال عجب إذاً أن تمارس الھیئات 

الكھنوتیة سیطرة محكمة.
ال تحظى كّل النصوص المقدسة بحواضن مؤسساتیة. وقد 
لكن  وترجمتھا؛  مقاربتھا  تاریخیاً  المؤسساتیین  موقف  أعاق 
التجاریة  األھواء  بفعل  الحدیثة  العصور  في  تقلص  الدور  ھذا 
والرعایة التي تجلت في ھیئة الناشر. كما ناھض اإلنترنیت تلك 
من  عدید  في  تبقى،  أخرى،  جھة  من  و  ما.  حد  إلى  الحصریة 

المناطق ، فكرة الطبعة "الموثوقة" أو الترجمة "المرّخصة" 
الموثوقین  الدین  أتباع  بعض  یقوم  لذلك  المقدس.  النص  من 
ینجزھا  وقد  المؤمنین:  أجل  من  ترجمات  بإنجاز  والمتحمسین 
أكادیمیون من أجل بحوثھم أو كجزء من برنامج یطلقھ	ناشر 

مستعد الستغالل سوق محدد.
ھامش  على  متموضعة  مقدسة  نصوص  مع  التعامل  یمیل 
ثقافة أدبیة متعددة الُّنُظم ألن یكون أكثر تحرراً من التعامل مع 
النصوص المركزیة، وھي عادةً ما تحظى بأھمیة أقّل في الترجمة 
ما لم تطرأ أسباب سیاسیة ما. فقد تّؤدي مواجھات سیاسیة 
داخلي  تبشیٌر  یفضي  أو  مختلفة  دینیة  عقائد  ذات  دول  مع 
إلى اھتمام مؤقت بترجمة نصوص مقدسة ذات صلة ونشرھا. 
المستقبلي  المحفز  الالجئین  أو  المھاجرین  تدفق  یكون  وقد 
لترجمة نصوص مقدسة كانت ھامشیة فیما مضى إلى اللغة 
التاریخ  ّمر  على  وجزر  د  مٍّ بین  الوضع  ھذا  ویترّجح  المضیفة. 
وفقاً لھجرة البشر عبر العالم. ولدى البشر نزعة لالرتباط الوثیق 
مع ما یجري في رقعتھم الجغرافیة الضیقة إلى درجة یصعب 
من  أخرى  مناطق  في  بتغیرات  حالتھم  یربطوا  أن  علیھم معھا 
والحال،  مغایرة.  إیدیولوجیات  واجھوا  ما  إذا  وُیصدمون  العالم 
إن مسألة ملكیة النص، وتألیفھ، وموقعھ	في الُّنُظم المتعددة 
المترجم،  وإیدیولوجیة  ترجمتھ،  وراء  والدافع  والھدف،  المصدر 
وطریقة تسویق النص، ومقروئیتھ	المتوّخاة، كُّل ذلك یّؤثر على 
الطریقة التيتَقاَرب بھا الترجمة.وبالنظر إلى تعقیدات عملیة 
الترجمة، من الضروري أن یدرك قّراء النصوص المقدسة ضروب 
التحوالت والعملیات التي یمكن أن تحدث. وممارسي الترجمة 
إلى محتوى  الوصول  من  یمكنھم  فرید  ھم في موقع  ومنّظریھا 
بھا  تّؤثر  التي  للطریقة  الفھم  بعض  مع  المقدسة  النصوص 

إجراءات الترجمة على النقل بین لغتین.
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إشارة : يحاول المتلقي أن يفكك لغز النص مستخدما كودة مغايرة لتلك التي يستخدمها منتجه ويحاول 
المتلقي ان يفهم النص وفقا للقوانين التي يعرفها ولكنه يقتنع من خالل منهج التجربة والخطأ بضرورة 

توليد كودة جديدة ال يزال يجهلها ... يوري لوتمان .
 مدخل : التناص حسب ) مارك انجينو ( مصطلح نقدي ما بعد حداثوي , قنن وقعد له الشكالنيون الروس 
بدأ )1( بشالوفسكي مرورا بمايكل باختين الذي عده االتجاه نحو النص او الحوارية – الوحدات الخطابية 
للثقافة – . بمفهوم آخر أن باختين في مؤلفه ) فلسفة اللغة ( لم ولن يشير بشكل واضح وصريح إلى 
مفهوم التناص بل تحدث عن مفهوم الحوارية كأداة نقدية في الدراسات األدبية تعنى بقراءة العالقة بين 
معنيين لفظيين دخال في عالقة داللية ذات صلة بكافة التعبيرات التي تقع في محيط دائرة التواصل اللفظي 
, بمعنى ان النصوص االدبية تقيم حوارا فيما بينها وان النصوص ليست ثابة الدال بل هي أبدا تتوفر على 
حركة خطابية بين خطاب اآلخر وخطاب األنا , والقارئ هو الذي يمارس لعبة القراءة بين النصوص انطالقا 
من قدراته الذاتية , كما يرى في الحوارية إمكانية اكتشاف قوة وحجم العالقة والتفاعل الحاصل في النص 

الكتابة و مفهوم التناص

الدكتور سالم االعرجي
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كبنية منجزة – أسلوبية و داللية و درامية – مع مجموعة 
من البنيات النصية األخرى كاملة كانت أو مجتزأة موظفة 
وهذا  االستعادة  او  باحملاكاة  توصيفها  ميكن  أسلوبية  عبر 
يعني أن لكل نص قدرته على إنتاج منط من العالقات وليس 
) التعالقات ( النصية , والتعالقات حسب ) جيرار جينت ( 
)2( الفعاليات النصية أو التفاعل النصي أي كل ما يجعل 
ضمني  او  مباشر  بشكل  أخرى  نصوص  مع  يتوالف  نصا 
كالتناص  إنتاجية  مستويات  عدة  في  التعالق  ذلك  ويقع 
واملتناص والنص الالحق في إشارة منه إلى )البويتيكا ( أي 
يعني  يكن  لم  باختني  مايكل  ان   . احلداثوي  النص  معمار 
بقوله العالقة مبفهوم التعالقات , ذلك أن التعالقات , تعني 
تناقض مع  أو  , انسجام  أو متاهي  الدخول في عالقة متاثل 
مجموعة من النصوص األخرى حتت العديد من العنوانات 
: إعادة القراءة , تكثيفها , ومن ثم أعادة إنتاجها عبر آلية 
حد  على  واملؤلف  املتلقي  عند  والتأويل  واإلحالل  اإلزاحة 
سواء , أما تعريف )جيرار جينيت ( اإلجرائي فقد جاء بعد 
ان أصبح املصطلح أكثر جاهزية على يد )جولياكرستيفا 
( التي استمدته بدورها عن مايكل باختني الذي كان يطلق 
األصوات  تعددية  او  البوليفونية  باحلوارية  اآللية  تلك  على 
الرواية  أن  باختني  يعتقد   . الحقا  عنه  سنتحدث  ما  وهذا 
 – احلوارية  الحتواء  استعدادا  األدبي  املنجز  أنواع  أكثر 
التناصية - بسبب بنيتها القادرة على دمج عدد كبير من 
املكونات اللسانية واألسلوبية والثقافية اخملتلفة على وفق 
تعددية صوتية وهذا الدمج سيولد منطا من التآلف بني كل 
تلك التعدديات الكيانية وقدرات التلقي القرائية التقليدية 
ستعمل  التي  القدرات  تلك  واملشاهدة  والقراءة  كالسمع 
بقوة على تأويل القصد أو الدال املعنياتي للمنتج النصي 
عبر كودات مقاومة تتوفر على قدرة أبطال واختراق مناعة 
املنتج  لذلك  املعنياتية  للداالت  املؤسس  الكود  ومقاومة 
أنتاج  باعأدة  سيقوم  ألذي  ألتأويل  ذلك   , األدبي  املنجز  أو 
من  عليه  يتوفر  ما  أساس  على  ألداللي  ألقصد  أو  أملعنى 
ذاتية  أو  مكتسبة  ومهارية  ثقافية  وخبرات  معرفي  خزين 
أن  باختني  . ويرى  ألقراءة  ألنص قيد  أليها موحيات  يضاف 
 – الرواية  صعيد  على   – وتعاليقهما  ليف  وألتا  أحلوارية 
ألالزمة الختراق  بالقدرات  ألتلقي  يوصل  هما وحدهما من 
الكودات وإعادة أنتاجها . أن ما يشير إليه باختني منط آخر 
أنه  , أال  – وان لم يسمه بأألسم  - البينصية  التناص  من 
يغفل قدرات قرائية أخرى تضاف إلى موحيات املنجز األدبي 
األكبر من  املساحة  التي تشكل  النقدية  املؤسسة  و هي 
اخلزين املعرفي لدى املتلقي أو القارىء, مبفهوم آخر أن ثمة 

تأثيرات خارج قرائية تعمل على اختراق الكودات والشفرات 
اخملرج  و  كالناقد   , للنص  املتلقي  الى  املنتج  من  املرسلة 
مؤسسات  من  وغيرها  اإلعالمي  و  والسينمائي  املسرحي 
 / إيالم  كير   – التلقي  ملعرفية  املغذية  القرائية  املنظومة 
سيمياء املسرح والدراما - , كما أن موحيات املنجز األدبي – 
النص – او كوداته املعول عليها في إنتاج أثره حسب باختني 
اشتغال  وبقوة  حتمي  معنياتي  انزياح  لفعل  ستخضع 
املؤثرات اخلارج قرائية أوال , مثال : في انتظار كودو مؤثر ما 
قبل قرائي ملسرحية ترنيمة الكرسي الهزاز / عوني كرومي 
, الفرويدية مؤثر ما قبل قرائي لعقدة هاملت الشكسبيري 
قبل  ما  مؤثر   – املنتجة  امللكية   – املاركسية  الفلسفة   ,
بفعل  ثانيا   . برشت   / القوقازية  الطباشير  لدائرة  قرائي 
 )  3( معنياتيا  املتنافية  البينصية  التعالقية  او  التبادلية 
) ففي فضاء نص مفرد تتقاطع ألفاظ كثيرة من نصوص 
 ) كرستيفا  جوليا   / اآلخر  بعضها  بعضها  فيبطل  اخرى 
؟ على  املنتج  يغيب  أن  للتناص  أي مدى ميكن  إلى  ولكن   .
صعيد الرواية سيبدو لنا ان املنتج – املؤلف – مشارك في 
روايته , كلي احلضور فيها اال انه اسقط من حيازته اللغة 
من  األكبر  والدراما  الرواية  لغة  ان  ذلك  واملباشرة  اخلاصة 
دراما – كوركنيان – نظام من التحوالت يفصح عن ذاته عبر 
ترابط األصوات املتعددة وتنضج معامله مبشاركة الوحدات 

الثقافية اخلطابية في اطار احلوارية ذاتها 
 من احلوارية إلى التناص : 

 يرى )ميخائيل ريفاتيير ( إن التناص مفهوم أدخلته جوليا 
كرستيفا الى حقل الدراسات األدبية وكانت قد استمدته 
أو  البوليفونية  احلوارية  مفهوم  مكتشف  باختني  من 
تناصية  إلى  باختني  حوارية  من  وحركته  األصوات  تعددية 
وظائفية تتقاطع فيها نصوص عديدة في اجملتمع والتاريخ 
وأجترحت له مسما اصطالحي ) األديولوجيم ( . نعتقد إن 
)ميخائيل ريفارتيير ( يحاول جاهدا توظيف مفهوم جوليا 
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نصوص  تشرب  على  وقدرته  النص  بني  للعالقة  كرستيفا 
أخرى ذلك انه يعرف التناص على انه اآللية اخلاصة للقراءة 
األدبية إذ هي وحدها فقط التي تنتج الداللة , أو أن التناص 
ما هو إال مالحظة القارئ للعالقات بني عمل أدبي وأعمال 
على  ريفاتيير  إجراء  ويؤدي  عليه  الحقة  أو  سابقة  أخرى 
التناص واألدبية ذلك  األقل مبدئيا إلى املطابقة بجرأة بني 
إن التناص آلية خاصة للقراءة األدبية إذ هي وحدها فقط 
يباعد جولياكرستيفا في  ريفاتيير  . إن  الداللة  تنتج  التي 
مطابقته بني التناص واألدبية حتى انه يجرد املصطلح من 
خصوصيته املعنياتية لسببني : األول مقاربته من مفهوم 
املتعاليات النصية املصطلح الذي اجترحه الشعري )جيرار 
ميخائيل  عند  النص  أدبية   / نعيمة  فرطاس   –  ) جينيت 
األدبية  يكمن في مفهوم  الثاني  السبب  أما   ,  - ريفانتيير 
ذاتها حيث يعرفها ) جاكوبسن ( بأنها مجموع اخلصائص 
ان كرستيفا  أدبيا على حني  ما عمال  التي جتعل من عمل 
ثم   , النص  ثم  ومن  باملنتج  وعنيت  العمل  غادرت مفهوم 
تنتمي  دراستها  إلى  ريفانتيير  يسعى  التي  العالقات  إن 
انها شعرية  أي  واألسلوبية  الدقيقة  الداللية  البنيات  إلى 
كرستيفا  جوليا  اشتغلت  لقد   . بالتناص  لها  والعالقة 
على مفهوم التناص مذ استثمارها للحوارية البوليفونية 
استثمار  ثم  ومن   ) كيل  تيل   ( جماعة  مع  عملها  حتى 
عرفت  لقد   , جومسكي  لنعوم  التحولي  التحليل  منهج 
جوليا كرستيفا التناص على انه اإلنتاج مع إهمال التلقي 
والقارئ وفي كتابها ) ثورة اللغة الشعرية ( عرفت التناص 

يتشكل  نص  كل  إن   ... بعينه  نص  في  النصي  بالتفاعل 
من تركيبة متنوعة من االستشهادات , واالستشهاد وجه 
من أوجه التناص الذي من خالله تنكشف قضية أعمق ال 
ميثل هو فيها غير اثر من آثارها املميزة وهذه القضية هي 
اجلديدة  البنية  في  السارية  القصد  وقوة  الكتابة  إشكال 
املتحركة واملتحولة – أنطوان كومبانيون - مبفهوم آخر إن 
التناص تفاعل نصي يحدث حتوالت ملتتاليات ورموز مأخوذة 
من نصوص أو ميكن فهمه على انه تقاطع حتويالت متبادلة 
على  وتأسيسا   . مختلفة  نصوص  إلى  تنتسب  لوحدات 
تنطلق  كانت  كرستيفا  جوليا  إن  القول  ميكننا  تقدم  ما 
لتجد  جومسكي  لدى  التحولي  التحليل  مفهوم  من 
واملدلول  الدال  ثنائية  في  أثرا   ) والتاريخي  )لالجتماعي 
وبذلك يصبح التناص مجاال لتحرير الدال من قيد املدلول 
يعرض  جوهرية  ازدواجية  النص  أن  ذلك   – الكان   – الثابت 
البنيوية   / هوكس  تيرانز   – آخر  معنى  إلى  ويشير  معنى 
وعلم اإلشارة - ومن الطبيعي جدا أن تنتج حركية املدلول 
في  اننا  ذلك  واللغة  احلقيقة  بني  شرخا  املستمر  وتغيرها 
العائمة في مرجعيات نصية  مواجهة سيل من اإلشارات 
وما  مبدلوالتها  اللعبية  العالقة  ذات  الدوال  من  النهائية 
فضائها  ذلك  اثر  تكتسب  هالمية  نظم  من  تؤسسه 
الرمزي املفتوح , ألن النص متددي مجاله هو مجال الدال – 
درس السيميولوجيا / روالن بارت – وال ميكن أن يكون النص 
قصدي األثر كما ال ميكن أن  يكون منطقا افهاميا يتقوقع 
في أثره ويسجل موته كما ال ميكن أن يقترن وجود النص مبا 

ميخائيل باختين 
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ينتجه من معنى بل هو مقترن بالتعددية املضخمة للدوال 
النص مبعنى  األنا مع عوامل  تفاعل  ان  , ذلك  تنتجه  التي 
خضوع األنا للنظام الرمزي الذي يؤسسه ذلك النص , منذ 
اللحظة التي اقبل فيها أن أسجل قراءتي في فضاء الرمز , 
فالرمز ال يعترض على املعنى الذي أعطيه إياه - موت املؤلف 
/ روالن بارت – وتأسيسا على فهم جوليا كرستيفا وروالن 
بارت املباعد لألدبية والعمل األدبي واملعني بالتناصية والنص 
 ) التشريحية  البنيوية   ( دور  التلقي جاء  انه منطلق  على 
بارت  إن  بالذكر  – جدير  لبارت وكرستيفا  والساند  الداعم 
في كتابه الكتابة في درجة الصفر ولذة النص أصبح أهم 
 – جينيت  جيرار  تعبير  حد  على  التشريحية  البنيوية  رواد 
التلقي ال  النقد ومنطلق عملية  النص أساس  أن  والقائل 
دوال  فهي   – دريدا   – اللغة  أما  النص  خارج  لشيء  وجود 
( بقوله  ) ليتش  , ذلك ما اكده  حرة والنهائية من املعاني 
التشريحية تعمل من داخل النص للبحث عن األثر كذلك 

التناصية .
املتلقي  وعي  أن  الشك   : وآلياته  التناص  موطن  حتديد   
الطريق  هي  واملكتسبة  الذاتية  وثقافته  اطالعه  وسعة 
التماثل  إن  ذلك  التناص  حتديد  في  األوسع  واملنفذ  األول 
الداللي بني دال النص والتخيل التصوري للمتلقي ال يحدث 
التناص  بالتالي فان محركه األول واألخير ومنتج  إال ذهنيا 
ألذاكراتي  احلزين  ونشاط  ثقافته  وسعة  التلقي  وعي  هو 
احلدود  إلغاء  على  القدرة  فهي  التناص  آليات  إما   . لديه 
الفاصلة بني النص األم وباقي النصوص املستعارة على وفق 

استشهاد صريح أو ضمني , على وفق مقاطع أو عنوانات 
أخرى  إيحائية  داللية  مسميات  أو  شخصيات  وفق  على   ,
إن تلك االستعارات واالستشهادات البد لها من  )4 ( , إال 
تعددية قصدية  على  لتنفتح  اجلديد  النص  في  توظف  أن 
دينية  او  سياسية  اجتماعية  أو  أدبية  أثرية  أو  معنياتية 
يكون  وبذلك  مستقبلية  او  تاريخية  أسطورية  أو  واقعية 

املنتج اجلديد – النص – األكثر غنى داللي من سابقاته .

التناص  إن   ) بوب  محمد   ( األستاذ  يرى   )  1(  : إيضاحات   
مصطلح نقدي أبتكره الشكالنيون الروس وهو احد مميزات 
معاصرة  او  عليها  سابقة  نصوص  على  حتيل  التي  النص 
لها وعلى هذا األساس يقول الشكالنيون الروس بان النص 
اخملزون  فاعلية  وإمنا  لقائله  مرآة  أو  خلارجه  انعكاسا  ليس 

التذكري لنصوص مختلفة .
عالم  النص هي  بنية  جينيت  جيرر  التناص حسب   :  )2(  
من  املستوعبة  البنيات  هي  النصي  املتفاعل  وبنية  النص 

قبل بنية النص .
نص  اعتماد  التناص   , عباس  جبار  محمد  حسب   :  )3(  
من النصوص على غيره من النصوص النثرية او الشعرية 
او  العربية  الكتابية  أو  الشفاهية  املعاصرة  أو  القدمية 
والبنيوية  العالئقية  الصيغ  من  صيغة  ووجود  األجنبية 

والتركيبية والتشكيلية واألسلوبية بني النصيني . 
 ) 4 ( د. احمد الزعبي التناص يضمن نص أدبي ما نصوصا 
أو أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق االقتباس او التضمني 
األديب  لدى  الثقافي  املقروء  ذلك من  او ماشابه  اإلشارة  أو 
وتدغم  النص  مع  األفكار  أو  النصوص  هذه  تندمج  بحيث 

فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل .

جوليا كرستيفا



العدد الثالث خريف   2013
104

 

متابعات

    
 مع االمتداد الزمني الذي يمأل المساحات يزداد الزحام الشعري ويضيء كل الزوايا فينبعث منه الجديد 
بحكم التقنية التكنولوجية وتسارع الخطوات صوب آمالها المرسومة فيلتفت الشعراء ويستعطون التجارب 

الخصبة فيتوالد االبداع ..
     وقصيدة القناع تنتسب الى قصيدة التجربة النها تعكس اعمق ما اصاب القصيدة الحداثوية من تطورات 
.. اذ انها تحاكي شيئا غير بنية التجربة ذاتها .. اضافة الى انها تمثل المنجز الشعري لتجاوز النزعة 

الرومانسية التي لم تعد مالئمة للتعبير عن توترات الحياة وهموم المجتمع واالنسان .. وان 
) االنفعاالت االولى لم تعد شكل القصيدة ومضمونها .. بل هي الوسيلة الى الخلق الفني المستقل..( كما 
يقول عبدالوهاب البياتي في تجربته الشعرية .. اما يوسف الخال فيرى في كتابه  )الحداثة في الشعر( ان
) االفكار والعواطف هي مادة خام لكتابة القصيدة .. فالشاعر الذي يكتبها كما هي ال يكون مبدعا وال خالقا 
بل اليكون شاعرا ..( بحكم ادراك الشاعر الحداثوي واستجابته للدوافع السياسية واالجتماعية والفكرية 
والثقافية والنفسية وسعيه الكتشاف االشكال الفنية المالئمة للمتغيرات.. انها التقنية الفنية التي استلهمت 
الشخصيات التاريخية او الدينية او االسطورية او االدبية .. برزت من جوهر عملية التجديد التي تكمن 
في قدرة الشعر على تجاوز ذاته .. وعدم الوقوف على شكل من اشكال التعبير .. بل تقديم رؤية متجددة 

عن الحياة تعتمد التجربة الخالقة التي جرت الشعر الى تنويع اساليب بناءه.. 

قصيدة القناع والتقنية الفنية

علوان السلمان
بغداد    
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الى  القاموسية  اللغة  بتجاوز  اسسها  وضع  ثم  ومن 
لغة احلياة املتوترة .. املوحية واستلهام االساطير وتوظيف 
رموزها والرموز التاريخية والشعبية والتي تشكل وظيفتها 

الرفض واالدانة لواقع يتشكى اوجاعه ..
      فالقناعmask الذي يعد واحدا من االجنازات احلداثوية 
الرؤية الشعرية  التي ابدعها الشاعر املعاصر على صعيد 
التي  الدرامية  الرؤى  ابرز  انه  اذ  الفني..  والبناء  والتقنية 
يلجأ اليها الشاعر لتحويل التجربة الشعرية خارج اطارها 
الذاتي .. اضافة الى ذلك انه احد الوسائط االساسية التي 
في  وادخاله  الواقع  اقتناص  املعاصر  الشاعر  بها  يحاول 
الواقع بوساطة  الرمز لعله يسهم في تغيير هذا  شكله 
فنه النوعي..  ومبجرد ان يخلق الشاعر قناعا فانه يخلق رمزا 
.. لذا فهو  يقوم على التفاعل بني اطراف تؤدي الى معنى 
اسلوب جديد في التعبير الشعري دخل الشعر في مطلع 
القرن العشرين ليؤدي وظيفة جديدة متنح الشاعر معالم 
درامية واسعة يستطيع التعبير من خاللها عن رؤياه للعالم 
املعاصر كما يقول الناقد فاضل ثامر في )مداراته الثقافية 
(..  وغالبا ما ميثل القناع شخصية دينية )نوح( و )ايوب(.. 
 .. و)الغزالي(  قريش(  و)املتنبي(و)صقر  )احلالج(  تاريخية  او 
او اسطورية )عشتار( و)السندباد( .. او شخصية مخترعة 
تضفر عناصرها من التاريخ او احلاضر او االسطورة ) سيف 
..او  الدمشقي(  يوسف(و)مهيار  بن  و)االخضر  يزن(  ذي  بن 
ميثل عناصر الطبيعة او كائناتها او مشخصاتها ) مدينة او 
شجرة او جسر او نهر(.. لذا فهو  اسلوب يعمد فيه الشاعر 
الى اختيار يتقنع به ليعبر من خالله عن احملنة االجتماعية 
ليس  القناع  في  فاملهم  هذا  ومع     .. ذاتيته  عن  متجردا 
هويته وامنا ما يتيحه للشاعر من امكانات وما يفتحه من 
آفاق .. وبذا يكون وسيطا يتيح للشاعر ان يتأمل من خالله 
ذاته في عالقاتها بالعالم ..كونه يقودنا الى املاضي ليعمق 
واحلاضر  املاضي  خالل  ومن  احلاضر  في  ينطقه  مبا  ادراكنا 

يتولد ادراك املستقبل ..
التراث  بني  للتواصل  فنية  وسيلة  القناع  ان  يعني  هذا    
بالقصيدة  للتسامي  وسيلة  انه  الى  اضافة   .. واملعاصرة 
الدكتور سمير  يقول  املوضوعي كما  او  الدرامي  الفن  الى 
دراميا وذلك الن الضمير  اخلليل..لذا فهي تعتبر مونولوجا 
في  االول  بالدور  يقوم  الذي  )املمثل  على  النهاية  في  يعود 
القصيدة وهو ممثل يرتدي قناعا : أي يعيش على مستويني 
الداخل  يتوحد  وان  القناع  يسقط  ان  ويتمنى  الوعي  من 
محل  الوحدة  فتحل  متاسكه  للعالم  يعود  وان   .. باخلارج 

التعدد ..( كما يقول الدكتور خلدون الشمعة ..

يرومون  كانوا  القناع  فكرة  باستخدامهم  فالشعراء     
من  تنفلت  التي  القصيدة  نحو  االقتراب  محاولة  الى 
املوضوعية  باجتاه  الفردية  الغنائية  وتتجاوز  الرومانسية 
شكل  كونه   .. الدرامية  والرمزية  التصويرية  والتعبيرية 
من اشكال الفكر .. ومرتديه ممثل يتلبس الشخصية التي 
يلعب دورها على املسرح .. وبذا يصبح املمثل )بكسر الثاء 
وتضعيفها(  الثاء  )بفتح  نفسه  املمثل  هو  وتضعيفها( 
ان  يعني  وهذا   .. الشمعة  خلدون  الدكتور  يقول  كما 
 .. وحلول  استبدال  عالقة  هي  والقناع  املمثل  بني  العالقة 
القصيدة من  ينقلون  القناع في محاولتهم هذه  وشعراء 
النفس  حركة  يعتمد  درامي  ايقاع  الى  الغنائي  ايقاعها 
يحاول  الذي  الستار  كونه   .. الواقع  حلركة  مواجهتها  في 
خالله  من  ويواصل  افكاره  عن  يعبر  ان  خالله  من  الشاعر 
خالله  من  يتحدث  الذي  االسم  كونه   .. الشعرية  جتربته 
يعمد  الشاعر  ان  أي   .. ذاتيته  من  متجردا  نفسه  الشاعر 
الى خلق وجود مستقل عن ذاته .. وبذلك يبتعد عن حدود 
املطلقة  الشخصية  يعتمد  فهو  والرومانسية..  الغنائية 
تعبر  كونها  شؤونها  في  بالتدخل  للشاعر  التسمح  التي 
الشاعر  يتمكن  التي  الشخصية  او   .. الشاعر  يريده  عما 
من خاللها التدخل في شؤونها ومحاولة النطق باسمها 

مبقاصده الفنية والفكرية واحلياتية ..
الرمزي  االستخدام  صور  من  صورة  القناع  ويعد      
يكون  لكي  املعاصر  الشاعر  اعتمده  املوظفة  للشخصية 
قادرا على حجب ذاته ومنعها من الظهور املباشر على ان 
املمكن  اذ من  قناعا  يكون  ان  رمز ميكن  ان كل  الى  الينظر 
وفاعليته  الرمز  الى مستوى  قناع محكم  يرتقي كل  ان   (
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لكن الرمز اليتحول بالضرورة الى قناع ( كما يقول سعيد 
الغامني في )اقنعة النص(..

    فالرمز غالبا ما يكون وسيلة للكشف عن جزء معني 
من التجربة الشعورية في القصيدة .. في حني ان القناع 
.. امنا  التقنيات االخرى في القصيدة احلديثة  وعلى عكس 
الشاعر  عند  عائشة  فشخصية   .. القصيدة  مغزى  هو 
عبد الوهاب البياتي مثال تعد رمزا اسطوريا استله الشاعر 
من الواقع املألوف اذ انه يقول )ان عائشة معنا اوـ خزاميـ 
امرأة اسطورية وهي رمز للحب االزلي الواحد الذي ينبعث 
فيضيء ما ال يتناهى من صور الوجود..( واخليام هو القناع 
صباه  في  احبها  التي  الصبية  عائشة  عن  يتحدث  الذي 

لكنها ماتت بالطاعون  ..     
عدت الى جحيم نيسابور

لقاعها املهجور
للعالم السفلي للبيت القدمي املوحش املقرور

ابحث عن عائشة في ذلك السرداب 
       فهو اداة الكشف احلقيقية التي ال ميكن اكتشافها 
التقنع  عملية  تكون  وبهذا  القناع  مغزى  يكتشف  لم  ما 
الشاعر  وذات  القناع  ذات   : هي  اطراف  ثالثة  ذات  عملية 
والداللة ..كما يؤكد ذلك الدكتور احسان عباس في كتابه 

بدر شاكر السياب ) دراسة في حياته وشعره( ..

الشاعر  ديوان  في  مرة  اول  القناع  جاء مفهوم  لقد         
عبدالوهاب البياتي الصادر عن دار العودة / بيروت 1979 بانه 
موضوعية  نبرة  صوته  على  يضفي  الشاعر  يتخذه  رمز   (
ان  دون  للذات  املباشر  التدفق  عن  به  تنأى  محايدة  شبه 
يخفي الرمز املنظور الذي يحدد الشاعر من عصره ..( اذ ان 
الشاعر يستطيع ان يقول كل شيء دون ان يعتمد شخصه 
او صوته الذاتي بشكل مباشر النه سيلجأ الى شخصية 
او  جديدا  خلقا  يخلقها  او  بها  يتحد  او  يقتحمها  اخرى 
الذي  املسرحي  يفعل  كما   .. ومواقفه  آراءه  سيحملها 
يختفي وراء اشخاص من صنعه يتولون نقل كافة ما يريد 
ان يقوله او يوحي به ..كما يذكر) محمد مبارك( في كتابه) 
هو  الشاعر  كون  والتطبيق..(  النظرية  في  نقدية  دراسات 
من يخلق اشياء العالم بطريقة جديدة منطلقا من وعيه 
واحساسه باعتبار القصيدة احلديثة ) ليست مجرد شكل 
من اشكال  التعبير وامنا هي ايضا شكل من اشكال الوجود 

..( كما يقول ادونيس في )زمن الشعر( ..
      فجوهر عملية التجديد تكمن في قدرة الشعر على 
 .. التعبير  من  اشكال  على  الوقوف  وعدم  حاالته  جتاوز 
الفنية ومنها  البنائية وصوره  الى تعدد اساليبه  وهذا قاد 
في  فنية  تقنية  القناع  من  تتخذ  التي  )القناع(  قصيدة 
بنائها مع متيزها مبيزات تتمثل في ان يكون الصوت الناطق 
فيها مسكونا بصوت  الشاعر.. وان يكون ضمير املتكلم 
الدكتور  يرى  كما  والقناع   .. عليها  املهيمن  الضمير  هو 
)رؤى العالم(/ 2008 والذي ضمنه  جابر عصفور في كتابه 
مقالته ) اقنعة الشعر املعاصر( املنشورة في مجلة فصول 
عام /1981 هو: ) رمز يتخذه الشاعر العربي املعاصر ليضفي 
على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة تنأى به عن التدفق 
املباشر للذات ولكن مبا يشف عن رؤية عالم محددة ومبا ال 
يخفى املنظور الذي حتدد به هذه الرؤية موقف الشاعر من 
النه  طبيعته  حتدد  مفارقة  على  ينطوي  وعنده   ).. عصره 
وذلك  نفسه  الوقت  في  ينطق  وال  الشاعر  بلسان  ينطق 
وامنا هو صوت  ذاك  او  ليس هذا  الذي نسمعه  الصوت  الن 
وثانيهما  الشاعر  اولهما صوت  تفاعل صوتني:  مركب من 
صوت الشخصية..  اذ يعمد الشاعر الى اختيار شخصية 
تاريخية او دينية او اسطورية او ادبية ويختبيء وراءها ليعبر 
من خاللها عن احملنة االجتماعية والكونية وبعض شواغله 

وهمومه الفكرية متجردا عن ذاتيته ..
)الرؤيا  الدين صبحي في كتابه  االستاذ محي  ويرى         
تكون  بحيث  فنية  شخصية  القناع  البياتي()ان  شعر  في 
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عناصرها حوامل للحقيقة واجملاز ..(
      اما الدكتور احسان عباس فيصفه في كتابه )اجتاهات 
في  ـ  تاريخية  شخصية  بانه)  املعاصر(  العربي  الشعر 
يريده..  وراءها ليعبر عن موقف  الغالب ـ يختبيء الشاعر 
او ليحاكم نقائص العصر من خاللها ويشترك الشعر مع 

املسرحية الشعرية في استخدام هذه الوسيلة ..(
في  يخالفه  ولكنه  الرمز  اطار  عن  اليخرج  فالقناع        
رمزه  مع  يتوحد  القناع  في  الشاعر  ان  ..اذ  صفاته  بعض 
.. اضافة  الرمز فيكون منفصال عنه  .. اما في حالة  متاما 
من  فيتمكن  ذاته  القناع  بوساطة  الشاعر  جترد  ذلك  الى 
السباب  عنها  التعبير  اليجرأ  التي  املواقف  عن  التعبير 
سياسية او اجتماعية .. وال يفوتنا ان نذكر ان مما يعد عيبا 
الى  الشخصية  من  املتكلم  ضمير  يتحول  ان  القناع  في 
الشاعر وهو ما ميكن تسميته ب)اختراق القناع( مما يجعل 
الشاعر يخاطبنا بصوته املباشر .. ولعل هذا يعود الى عدم 
القدرة على اختيار القناع املناسب املتعدد الدالالت كما يرى 
)عالقات احلضور والغياب  الدكتور سمير اخلليل في كتابه 

في شعرية النص االدبي(..
       لقد كانت االشارة الصريحة الى لفظة ) القناع(  من 
خالل كتاب الشاعر عبدالوهاب البياتي )جتربتي الشعرية( 
املعاصرتبعه  الشعر  في  اسلوبيا  مصطلحا   1968/ عام 
الشاعر صالح عبد الصبور في كتابه) حياتي مع الشعر( 
وهذا   .. القناع(  )قصيدة  مصطلح  يحمل  وهو  عام/1969 
القناع  الشعراء وعيا مبوضوعة  اكثر  البياتي كان  ان  يعني 
في الشعر فهو يعرفه بانه)االسم الذي يتحدث من خالله 
املنحى  هذا  وان   ..).. ذاتيته  من  متجردا  نفسه  الشاعر 
الشعر  سمات  من  اساسية  سمة  تعميق  في  ساعده 
والغنائية  الرومانسية  عن  االبتعاد  بها  ونعني  اجلديدة 
واالقتراب من اشكال وادوات التعبير املوضوعي في الشعر 
كما يبني الناقد فاضل ثامر ذلك في كتابه )مدارات ثقافية( 
في  القناع  استخدم  ناقد  يعتبراول  ثامر  فاضل  والناقد   ..
على  املنشورة  دراسته  في  وحصرا   النقدية  طروحاته 
صفحات مجلة)الكلمة(/ 1969 ومن ثم احلقها في كتابه 
)معالم جديدة في ادبنا املعاصر(/1975 والتي حملت عنوان 
اول  املقالة  هذه  تعد  اذ  اخليام(..  قناع  عبر  البياتي  )وجه 
مقالة في النقد االدبي العربي املعاصر تستخدم مصطلح 
باحلضور  وعيها  على  النقدية  معاييرها  وتبني  القناع 
التأسيسي ملبدأ التقنع في النصوص الشعرية كما يؤكد 
القناع  )قصيدة  كتابه  في  بسيسو(  الرحمن  )عبد  ذلك 
الشاعر  ان  الناقد  يبني  وفيها  املعاصر(  العربي  الشعر  في 

التي  املرئية  الى قطع كل اخليوط  القناع مييل  في قصيدة 
ومركزا  موضوعيتها  مؤكدا  الدرامية  بالشخصية  تشده 
على الصفة الالشخصية لالداء الشعري .. ثم تبعه الناقد 
والتي   1974 اخليام(  )حتوالت  مقالته  في  الشمعة  خلدون 
ضمها كتابه )الشمس والعنقاء( فالدكتور احسان عباس 
والذي  املعاصر(/1978  العربي  الشعر  )اجتاهات  كتابه  في 

خصص فيه بحثا لدراسة االقنعة ..
بناء  في  القناع  وتوظيف  التجديد  في  الرائد  والسياب      
املتوالية  والعذابات  واحلرمان  البؤس  عانى  كونه  قصائده 
الذي  املوضوعي  معادله  عن  البحث  في  جاهدا  فحاول 
يحمل همومه واحزانه فلجأ الى القناع وسيلة للتسامي 
في  فوجد   .. الدرامي  الفعل  الى  الغنائية  بالقصيدة 
شخصية النبي )ايوب( )ع( قناعا تلبسه وقد بلغ هذا اللبس 
حد االمتزاج مع اختفاء الشاعر خلف القناع الذي عبر من 
خالله عن معاناته املعاصرة ملا فيه من عمق انساني وفكري 
النه شخصية فاعلة على مستوى احلياة والوجود .. فكانت 
الشخصية  اختيار  في  فنية  قدرة  عن  تكشف  قصيدته 
بالقصص  تأثره  مدى  عن  الكشف  الى  اضافة   .. الثرة 
القرآني من خالل توظيف شخصياتها في قصيدته )سفر 
عاناها  التي  والنفسية  الصحية  ازمته  عن  ليعبر  ايوب(.. 

يوسف الخال 



العدد الثالث خريف   2013
108

وهو في لندن اثناء مرضه ..ومع بداية القصيدة نقف على 
ذات  مبفردات  الديني   االستهالل  اذ  )ايوب(..   القناع  صوت 
من  بالقدر  يؤمن  القناع..الذي  يرددها  مباشرة  دينية  داللة 
 ( والقبول كما في  الرضى  داللة  التي حتمل  املفردات  خالل 
لك احلمد ـ عطاء ـ الكرم ـ تشكرـ املطرـ الغمام ـ ندى ـ 
باقاتها ـ هداياك مقبولة..( ..وهي تفوق املفردات التي تثير 
اجلراح  ـ  الظالم  ـ  املصيبات  ـ  الرزايا  ـ  االلم  ـ  )البالء  احلزن 
والقناع  يتالئم  مبا  القصيدة  استهالل  جناح  يعني  وهذا   )

الديني .. 

لك احلمد مهما استطال البالء
ومهـــما اســتبــد االـــــلم.. 

لك احلمد ان الرزايا عطاء
وان املصيبات بعض الكرم

ألم تعطني انت هذا الظــالم
واعطيتني انت هذا السحــر
فهل تشكر االرض قطر املطر

وتغضب ان لم يجدها الغمام ؟
............

ولكن ايوب ان صاح .. صــاح
لك احلمد ان الرزايـــا نــــــدى
وان اجلراح هــدايا احلـــــبيب

اضم الى الــصدر باقــاتــــــــها
هداياك مقـــبولــة هـــاتـــــــها

      
فالشاعر يرى في )ايوب( قناعه النفسي .. فهو مبتلى مثله 
صبره  من  مستمدا   .. مثله  واالميان  بالصبر  يتذرع  وهو   ..
صبرا ومن شقائه امال في شفائه لعله كان اهم االسباب 
كما  فنيا  قناعا  اتخاذه  الى  دفعته  التي  الشعورية  غير 
يقول الدكتور انيس داود في كتابه ) االسطورة في الشعر 
العربي املعاصر(.. فالشاعر اليكشف عن )االنا( الشاعرة .. 
بل عن )انا( شخصية متخيلة وهي شخصية ينبغي لها 
ان الحتتلط مع شخصية الشاعر اخلاصة..                            

     اماالشاعر شاذل طاقة فيوظف )ايوب( ايضا في قصيدته 
)هموم ايوب( التي كتبها وهو مريض في برلني فاستمد من 
)ايوب( وجه احملنة والعذاب .. فكان قناعا للتعبير عن ازمته 

وهو يواجه واقعا مأزوما..

ايوب .. ايا ايوب

االبواب الكانت موصدة
توشك ان تنشق وينهمر املطر االخضر 

وحبيبتك املا احببت سواها
ستعود ...

تعود ..
وتعود الى ايوب حمامته

والسر املوعود
وتزغرد هيلة والبدر ..

   وهنا تندمج رؤيا الشاعر برؤيا الشخصية في اخلالص من 
واقع يتداعى.. 

االقنعة  يبحث عن  يكن  لم  الذي  البياتي  الوهاب  وعبد     
يحلم  كان  بل   .. احلاضر  من  للهرب  وسيلة  بوصفها 
باالقنعة التي ) تقدم البطل االمنوذجي في عصرنا هذا وفي 
اخلصب  يبعث  الذي   ).. النهائي  موقفه  في  العصور  كل 
يكتنفه  عالم  في  اخللق  اسطورة  شعائر  ممارسة  ويعيد 

املوت واجلدب واخلراب .. فهو يقول : 

وعازف القيثار في مدريد
ميوت كي يولد من جديد 

حتت شموس مدن اخرى وفي اقنعة جديدة
يبحث عن مملكة االيقاع واللون وعن جوهرها

                    الفاعل في القصيدة...

وعندما حتدث االخضر بن يوسف الى قرينه الشاعر سعدي 
يوسف ..

                 سأستخدم اسمك ..
                 معذرة ..

                 ثم وجهك ..
                انت ترى ان وجهك في الصفحة الثانية

                قناع لوجهي ..
     

    ففي هذه القصيدة يتحقق التوحد الداخلي في املوقف 
يطلق  ما  وهذا   .. والرمز  الشاعر  بني  والفكري  النفسي 
الدين اسماعيل بتشكيل عالقة تداخل  الدكتور عز  عليه 
وامتزاج .. والذي يحرك القصيدة مبستويني في وقت واحد 
التجربة  ومستوى  الشخصية  التجربة  مستوى  ..اولهما 

الذاتية كما يقول الدكتور انيس داود..

متابعات
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         والبياتي في )عاشق املوت(وهي قصيدة عن )وضاح 
نتيجة  قناعا كان  اليمن(  وضاح  الشاعر)  اليمن(..اذاختيار 
التي  القصيدة  الى  يرمز  فوضاح   .. التراث  كتب  في  رحلة 
حتمل فكرة الثورة واالصالح وهي في ذات الوقت رمز للحب 
)حب الناس( .. هذا يعني ان الشاعر يستوعب فكرة القناع 
فيوظفها في قصائده كوسيلة ابداعية للتعبير عن هموم 
وآمال .. فكانت نتاجا فنيا نشر الوانه على ظاهرة حداثوية 
معاصرة.. والبياتي )القناع( عنده يشمل شخصيات ومدن 

وانهار ...
        

                    من قبل ان يولد في الكتب
                    وفي الروايات وفي االشعار

                   عطيل كان كائنا موجـــــود
                    تنهشه الغيرة يا وضــــاح

في  افكاره  يجسد  ان  يحب  الشاعر  ان  يعني  وهذا       
اكثر من قناع ويضيف اكثر من داللة مع االحتفاظ بالداللة 

االولى للقناع املتقدم ..
شخصية  عبدالصبورالقناع  صالح  الشاعر  وعند        
قالب  او  حدث  او  شخصية  في  تنحصر  تراثية  فولكلورية 
من القوالب التراثية ) القصة على لسان الطير او احليوان 
ورائها عن بعض  يتحدث من  وهو   ).. الشعبية  احلكاية  او 
شواغله وهمومه كما في قصيدته )مذكرات امللك عجيب 
الذي  عجيب(  )امللك  الشخصية  هذه  ان  اذ  اخلصيب(  بن 
الى السفر للمتعة والتخفيف عن  يدركه السأم فيطمع 
همومه فكان ان خرج متصعلكا.. وفيها يؤدي القناع الى 

اتساع نطاق التجربة التي تعطي بعدها االنساني..
     

ياخدام القصر .. وياحراس .. ويااجناد
وياضباط .. وياقادة 

مدوا حول الكرة االرضية نسج الشبكة 
كي يسقط فيها ملككم املتدلي
سقط امللك املتدلي جنب سريره 

يجعلها  الى خلق شخصية  الشاعر  يعمد  واحيانا         
تتقمص خواطره ومشاكله ونوازعه وجتسد حياته وجتربته 
..كما فعل ادونيس في )اغاني مهيار الدمشقي(.. ومهيار 
)الدمشقي(  ونسب  )مهيار(  اسم  من  تركيب  الدمشقي 
 428  /  360 الديلمي(  مرزويه  بن  )مهيار  اال  هو  ما  ومهيار 
هجرية والنسب يرجع الى )احمد سعيد ( ادونيس الشاعر 

السوري املنسوب الى دمشق .. وكال الشاعرين ) الديلمي 
النسب  وياء   .. عصره  رافضا  يعيش  متمرد  والدمشقي( 
غيرت االشارة في مهيار ونقلتها من املاضي الى احلاضر ومن 

مهيار الديلمي الى الدمشقي ..
     اما الشاعر اليماني عبدالعزيز املقالح الصوت الشعري 
يخرج  كونه   .. احلضاري  العمق  ذات  الدالالت  املتزاحم 
الداخل  من  صاعد  باطراد  دينامي  فضاء  في  املألوف  عن 
لتعانق  الباطني  العمق  من  تنبع  ثورة  انه  اذ   .. اخلارج  الى 
املرأى الكوني عبر امتداد ذاتي .. موضوعي.. يربط العالقة 
اجلدلية بني احللم والواقع .. فالقصيدة عنده حركة اميبية 
متكاثفة اخلطوط معبأة بالدالالت االنسانية اجملتازة للحدود 
الزمكانية املشحونة بالتوتر واالنفعال احلاد .. ففي شعره 
بدالالت  يتفجر  نغما  لتصبح  شحنتها  من  الكلمة  تفرغ 
زاخمة بالهاجس واحلدس واالمتالء الباطني.. لذا فهي ترى 

الكون حاضرا فيها باشكال وعيه الشعري .. 
    واملقالح في قصيدته )مقتطفات من خطاب نوح بعد 
فيها  ملا  )ع(  نوح  النبي  شخصية  من  يستفيد  الطوفان( 
من ابعاد فكرية وفنية ومواقف حياتية .. لذا كان قناعه ..

متابعات
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قلت لكم من قبل ان يثور ماء البحر
قبل ان تعربد االمواج

وقبل ان يفيض وجه االرض
قلت : الداء والعالج

لم حتفلوا ..
لم تسمعوا ..

كنتم هناك في الغيوم .. في االبراج
ارجلكم ممدودة كانت الى السحاب

رؤوسكم مغروزة في الوحل .. في التراب

ميشي  الذي  البشري  بوجوده  الواقع  تدين  فالقصيدة      
عكس التيار .. لذا عكس الشاعر الصورة ساخرا ) يجعل 
والسبب  الوحل(  في  والرؤوس  السماء  الى  ممدودة  االرجل 
في ذلك لتعميق الداللة وايحاءاتها.. اضافةالى ذلك اتكائه 
على الشخصية االدبية كقناع له دوره الفني فهناك )مالك 
بن الريب( و)وضاح اليمن( كي يعبر عن االغتراب واملعاناة ..

التي  القناع االسطورية         اما فيما يتعلق بشخصية 
)كلود  الى احداث وقعت في املاضي كما يقول  تشيردائما 
لالسطورة  الفعلية  القيمة  تشكل  اذ  شتراوس(  ليفي 
دائمة  احداث  هي  امنا  املاضية  االحداث  هذه  ان  في  يكمن 
تفسر احلاضر واملاضي واملستقبل .. وقصيدة القناع تشبه 
احداث  عن  تتحدث  فهي   .. الناحية  هذه  من  االسطورة 
وقعت في املاضي وعن شخصية ليس لها وجود اآلن .. ولعل 
الرمز  استلهام  الى  الشاعر  دعت  التي  االسباب  اهم  من 
االسطوري والتقنع به هو كي مينح نفسه قدرة على نقل 
جتربته الذاتية الى املستوى اجلمعي .. أي نقلها من مستواها 
الشخصي الذاتي الى مستوى انساني جوهري كما يقول 
الى  اضافة   .. الشعر(  في  )حياتي  في  عبدالصبور  صالح 
توسيع افق املتلقي مما يزيد في النبض الشعري لوجدانه.. 
الشاعر  يزن( التي يعمد  بن ذي  ) سيف  فهناك شخصية 
 .. سيف(  الى  )رسالة  في  كما  استخدامها  الى  املقالح 
فسيف بطل اسطوري ترويه احلكاية الشعبية ذات الطابع 
امللحمي .. والشاعر يستخدمه كرمز رؤيوي يفجر النتوءات 
والبرك الساكنة للعصر وليغير طابع االشياء.. كونه ميثل 

حنني )االنا( املتمزقة بني الصحو واحللم ..
الى اين اكتب ياسيف؟

اين غدا سيكون ؟
احتيا طليقا 

أم احتجزتك البحار؟

والقت عليك السجون شباك احلصار
    

) من خالل سيف بن ذي  واملقالح يقول في مقدمة ديوانه 
يزن ـ الرمز والقناع ـ قدمت في هذا الديوان اطيافا من حزن 
جيلنا ..( ويضيف قائال في كتابه ) االبعاد املوضوعية والفنية 
حلركة الشعر املعاصر في اليمن ( ) ان التأثير العميق لنظرية 
املعادل املوضوعي على الشاعر العربي املعاصر حيث يرى ان 
وافكاره  ملشاعره  موضوعي  معادل  عن  الشاعر  هذا  بحث 
قد اصبح حتت تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لكتابات ت . 
س. اليوت ظاهرة عامة لدى جميع شعراء املدرسة اجلديدة 
ولم يعد من السهل على القاريء ان يجد الشاعر مكشوفا 
كما كان االمر في القصيدة الغنائية اذ اصبح متخفيا وراء 
عمله الشعري قابعا خلف حدث من االحداث ووراء قناع من 

االقنعة التاريخية االسطورية ..(      
منها  يقصد  قناعهم  مع  الشعراء  جتربة  ان  جند  وبذا      
الوصول الى غايات يقصدونها تنحصر في تشكيل رؤيتهم 
تقدمي  خالل  من  يعانونه  عما  والتعبير  والكون  العالم  عن 
بطلهم االمنوذج القادر على صياغة الفعل اخلالق في قضية 

خالصهم واالنسانية ..                            
املصادر

   ــــــــــــــــ    
1ـ  جتربتي الشعرية / عبدالوهاب البياتي/ الديوان/ دار العودة ج1979/2

/ فاضل ثامر/دار احلرية للطباعة  ادبنا املعاصر  2ـ معالم جديدة في 
والنشر/بغداد1976 

الكتاب  احتاد  منشورات  الشمعة/  خلدون   / والعنقاء  الشمس  3ـ 
العرب/دمشق/1974 

4ـ اجتاهات الشعر العربي املعاصر/ د.احسان عباس/ سلسلة عالم 
املعرفة / الكويت1978

5ـ دير املالك / د. محسن اطيمش /دار الشؤون الثقافية / بغداد 1982 
6ـ دراسات نقدية في النظرية والتطبيق / محمد مبارك/ دار احلرية/

بغداد1976
7ـ زمن الشعر / ادونيس 

8 ـ رؤى العالم / الدكتور جابر عصفور/ 2008 
9ـ الرؤيا في شعر البياتي  / محي الدين صبحي

10ـ عالقات احلضور والغياب في شعرية النص االدبي/د.سمير اخلليل
11 ـ رسالة الى سيف / عبدالعزيز املقالح

12ـ  بدر شاكر السياب ـ دراسة في حياته وشعره ـ د. احسان عباس
13ـ قصيدة القناع في الشعر العربي املعاصر / عبدالرحمن بسيسو 

/املؤسسة العربية للدراسات والنشر1999 
اجليل  /دار  داود  انيس  د.   / املعاصر  العربي  الشعر  االسطورة في  14ـ 

للطباعة 1975 
15ـ اقنعة النص / سعيد الغامني /دار الشؤون الثقافية 1991 

16ـ مدارات ثقافية في اشكالية النقد واحلداثة واالبداع/دار الشؤون 

متابعات



العدد الثالث خريف   2013
111

متابعات

الثقافية 1987 
17ـ حياتي في الشعر / صالح عبدالصبور/ دار اقرأ/ بيروت1981 

18ـ بدر شاكر السياب / اجملموعة الكاملة / دار العودة /بيروت/1974 
  / ادونيس  / والليل  النهار  اقاليم  في  والهجرة  التحوالت  كتاب  19ـ 

املكتبة العصرية/بيروت/1965 
 / البزاز  سعد  واعداد  جمع   / طاقة  /شاذل  الكاملة  اجملموعة  20ـ 

منشورات وزارة الثقافة / بغداد/ 1977
21ـ االعمال الشعرية لسعدي يوسف 1952ـ  1977 / مطبعة االديب 

البغدادية
الدين  عز   / الفنية  وظواهره  قضاياه   / املعاصر  العربي  الشعر  22ـ 

اسماعيل / دار العودة/ بيروت 1988 

23 ـ  اغاني مهيار الدمشقي / ادونيس/ بيروت/ 1970  
24 ـ احلداثة في الشعر / يوسف اخلال / دار الطليعة /بيروت/1978 

/ العودة  دار   / املقالح  عبدالعزيز   / املقالح  عبدالعزيز  ديوان  ـ   25
بيروت/1977 

 / اليمن  في  الشعراملعاصر  حلركة  والفنية  املوضوعية  االبعاد  26ـ 
عبدالعزيز املقالح / دار العودة / بيروت /  1984 

27ـ القناع في الشعر العربي املعاصر / د. رعد احمد علي الزبيدي/دار 

الينابيع/دمشق /2008 
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حوار العدد

 
حينما اقترحت عليه فكرة الحوار أجابني على الفور بتواضع العظماء مبديا رغـبة حقيقية في اإلجابة عـن 
كـل أسئلتي مهما كان عـددها ، ثّم إّنه أبدى جرأة و صراحة قّل أن نجدها عند عدد كبير من الكتاب العرب 
.واحد من النقاد العرب الذين يتعاملون بلغة نقدية حديثة مع األدب، فقد بدأ حياته األدبية شاعرا ثّم ما لبث 
أن أفصح عن وجه الناقد المتخّفي وراء الشاعر .فـي هـذا الحـوار  تحـدث الصكر عـن رحـلته مع الشعر 

وعالقـته بالـفن التشكيلي ،  و عـن قصيدة النثر  و " الكتابة النسـوية " و الراهن الثقافي العربي ...

حوار مع الشاعر والناقد 
حامت الصكر

اإلشكاالت الداخلية 
لقصيدة النثر ستظل مشرعة ومفتوحة

  اجرى اللقاء  / صاحل السويسي
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حوار العدد

يف  العربية  الثقافة  مستقبل  لكم  يرتاءى  0كيف 
؟
ً
ضوء راهن سياسي واجتماعي يبدو ضبابيا

العربي   املشهد   ضبابية  بدقة  يشّخص  السؤال  الصكر: 
اللحظة  لتفسير  كاٍف  واجتماعياً،وهذا  سياسياً  الراهن 
الثقافية امللتبسة التي كان قدرُها أن تواجه أكثرَ األسئلة 

حرجاً وإشكالية ،في )ضباب( الراهن احلزين.
/ والعوملة  باألخر،  الصلة  قبيل  من  أسئلة 
يتجوهر  الذي  احلرية  ،وسؤال  العاملية،واحلداثة،والتأصيل 
أفهم  وال  األخرى.  واملفردات  التفاصيل   كل  حوله  وتلتّم 
كيف يتسنى للعقل أن يخلق سياقاته وإبداعاته في هذا 

الضباب املصنوع من دٍم وتراب.
بلون  ،متلّون  غامض  العربية  الثقافة  )مستقبل(  فان  لذا 
به  تفيض  الذي  العربي  واملوت  –بالعنف  الدموي  املشهد 
التي  اخلطابات  تذرّه  الذي  والتراب  دقيقة-  كل  الشاشات 
غزوات  عن  وتتحدث  التاريخ،  وخارج  زمننا  خارج  تعيش 

وبيعات وإمارة وتكفير.
التاريخ وما جرى  إلى حركة  الهادئة احملتكمة  القراءة  لكن 
العنقاء  روح  أن  يعلم  الغريبة  العربية  أليامنا  املاضي  في 
التي تطبَّع بها اإلنسان  وخروجه من أنفاق العتمة والتخلف 
 ً أمال  ،تعطي  مرة  كل  ،ونهوضه  واالستعمار  واالستبداد 
بصحوة ثقافية تناسب ما يحدث في العالم من متغيرات.
وال أدر ي أذا كان ما جرى بأيدي املغول –مثالً-يصلح أمثولة 
هنا، فقد ساد الظالم متاماً لكنه لم مينع عودة التنوير ولو 

ببطء بعد ذلك. وهذا بعض عزائنا وأملنا في اخلالص.
احلياة  هامش  على  أو  احلاشية  في  العيش  أن  املشكلة 
والثقافة في حقيقتها هي   ، املوت  والعصر هي ضرٌب من 
متثيل للحياة واحلرية واملستقبل ،فال يستقيم لها أمر مع 
لثقافتنا  واحدة  فرصة  واالحتالل.  والعسف  واحلَجر  اجلمود 
أقدارها  تدع  أالّ  في  أراها  واحلياة  واإلبداع  التجدد  مبعنى 
شأنان  والثقافي  فالسياسي  واألنظمة،  السياسيني  بيد 
ووجودان مختلفان رؤيًة وإستراتيجية ووسائل، مهما حاولنا 
تكييف اخلطابات ولوي الكلمات وتعديل املفاهيم لتقريب 
،فاحلياة  ذلك  وغير  للحياة  الفن  باسم  واألهداف  اخلطط 
ليست مخلوقاً سياسياً يصطف على وفق املصلحة اآلنية 
والتحالفات العابرة.وذلك ال ينفي الفكر أو االيدولوجيا التي 
واملثقف  الكاتب  وحق  نظرية.  أو  فلسفية  حلاضنة  تنتمي 

في االصطفاف الفكري واالختيار.
والغرابة  واالختالط  االلتباس  ،فريدة  كهذه  حلظة  وفي 
تلك  غير  أخرى  قنوات  في  الثقافة  نكرّس  أن  ،لنا  والعنف 
التي شوَّهها األعالم السياسي،كمجاالت التعليم والتربية 

احلر  واملسرح  والترجمة  والسياحة  واللغات  واآلثار  والفنون 
وغير ذلك مما يصل دون وصاية أو خضوع للتراتب الذي أوجده 
هرم  أسفل  إلى  الثقافة  بإبعاده  اليوم  الفضائي  اإلعالم 

األولويات لصالح الهبوط الذوقي والدعاية والتزوير .
اهلبوط  بتكريس  الفضائي  اإلعالم  تتهمون   0
عميم 

ّ
 الت

ّ
الذوقي و الدعاية و التزوير... أال ترون أن

تها 
ّ
قل على  الفضائيات  بعض  أن  ذلك  وارد  غري 

تؤسس ملشروع ثقايف مغاير ؟
 - وأمتنى  أحاول-  وفكري  منهجي  خطأ  التعميم  الصكر: 
أال أقع فيه.وأنا ال أذهب إلى تعميم االتهام بتزوير الثقافة 
الثقافي  وتهميش  عام  ذوقي  هبوط  وخلق  وتسطيحها 
احلقيقي والعميق على الفضائيات كلها، ولكن في أحسن 
البث تخصصها هذه  األحوال دعنا نسأل كم من ساعات 
الفضائية أو تلك للثقافة بجوانبها اخملتلفة-قضايا-تعليم 
شعبي……..؟النتيجة  موروث  –ابداع-تراث  -فنون-كتب 
واألخيار  املسابقات  ازاء  تذكر  ال  بل  متواضعة  ستكون 
والبرامج املنوعة واألفالم املعادة،وتغيب من حني خلر البرامج 
الثقافية على قلتها لصالح التوافهمن الفقرات والبرامج 
املسألة  العزيز  الهدف.ياصديقي  التجارية  السطحية 
بل  يخلقه  أو  العام  الرأي  يقود  أن  اليريد  فاألعالم  واضحة، 
نقاد  انتظاره-بآصطالح  أفق  تطمني  في  ويتفنن  يتبعه  هو 

التلقي-.
تناولوا   الذين  العرب  النقاد  أكثر  من  0تعتربون   
خاصة  والبحث،  بالدرس  العربية   النثر  قصيدة 
برأيكم-   – مدى  أي  ،إىل  باإليقاع  يتعلق  ما  يف 
 لدى 

ً
استطاعت هذه القصيدة أن تنتزع هلا مكانا

املتلقي العربي اجملبول على اإليقاع؟
حول  الفرنسية  عن  مترجم  كتاب  أحدث  في  الصكر: 
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قصيدة النثر يقر مؤلفه ميشيل ساندرا بأن قصيدة النثر 
تثير أسئلة مخيفة ال ألنها تريد إلغاء التناقض القدمي بني 
الشعرية  النظرية  ترغم  بل ألنها   ، والنثر فحسب  الشعر 

على البحث عن طبيعة اللغة الشعرية ذاتها.
في مكان كفرنسا شهد  يثار  والقلق  اخلوف  هذا  كان  وإذا 
املتلقي  حق  من  تقريباً،فان  قرنني  قبل  النثر  قصيدة  والدة 
العربي أن يتردد في قبولها نوعاً شعريا، وهو أي املتلقي قد 
تكّوّن ونشأ في ظل مفاهيم راسخة وشعرية قوية  ومناذج 
للشعر استقرت في أفق تلقيه واستقرت دون تعديل لعدة 

قرون.
لكن ذلك ليس رهانا نهائيا ً، فاملتلقي هو املستودع النوعي 
عبره  أو  داخله  األدبية   واألجناس   األنواع  حتتفظ  الذي 
التي  باألعراف  وجودها  عن  وتدافع  وأشكالها،  بهيئاتها 

تستقر في تصّور املتلقي لها.
ونظامها   النثر  قصيدة  شعرية  عليه  قامت  ما  جوهر  إن 
الفني –ومنه إيقاعها-هو تقريب املتناقضات، والبحث عن 
الشعر خارج تسمياته املألوفة ،وهي بذلك ال تنفي الشعر أو 
تُهينه كما يشاع في احِلجاج أحيانا، بل هي تنتصر للشعر 
عبر توسيع وجوده وكينونته وَجلبه من مناطق قصّية تبدو 
بعيدة عنه أو غريبة  في املفهوم الشائع للشعر، واملتكون 

على وفق ذائقة قدمية.
هذا األمر حفزني للبحث عن إيقاعات بديلة تعطي قصيدة 
الذي  )األثر(  وتخلق  اخلاصة  الشعرية  موسيقاها  النثر 

تخلقه األوزان واملستلزمات املوسيقية التقليدية.
هنا وجدت في السرد مثال تعويًضا ايقاعياً يُغني القصيدة 
ويجلب لها موارد شعرية هائلة، أفلح في استثمارها جيل 
األنواع  تدافع  جسدٌ  إذن  العربية.املتلقي  الشعرية  احلداثة 
األدب  تاريخ  إياه  يعلمنا  ما  وهذا  وجودها  عن  خالله  من 
يرفضها  نفسه  واملبدع  فاملتلقي  اجلديدة،  األنواع  وظهور 

الرواد  لشعر  حصل  ما  لكنها-وهذا  ويّسفهها،  ويخّونها 
قراءة  ذخيرة  في  وتدخل  تُقَبل  احلر-سوف  بالشعر  املعروف 

القارئ من بعد.
وتدعونا  لنا  الشعر  توصل  –التي  الترجمة  أن  وأحسب 
لقراءته خارج االشتراطات الوزنية والنظام البيتي-ساهمت 
بفضول،وهي  النثر  قصيدة  جتربة  يعاين  املتلقي  جعل  في 
النماذج  أن  القبول،غير متناسني  الى  تنقله من بعد  حالة 
املنسوبة إلى- واحملسوبة على-قصيدة النثر ال تخلو من كثير 
من الفهاهة والركة واإلدعاء والرطانة وسوء فهم وظيفة 
واملستحدث  اجلديد  يصاحب  أمر  .وهو  القصيدة  في  النثر 
املتلقي  ً لضيق  األنواع.وذلك يضيف مبررا  دوماً،وفي شتى 

وتردده.
0 تقولون " إن جوهر ما قامت عليه شعرية قصيدة 
النثر ونظامها  الفني – ومنه إيقاعها- هو تقريب 
تسمياته  خارج  الشعر  عن  ،والبحث  املتناقضات 
مازال  الكتابة  من  الشكل  فهذا  .."إذن  املألوفه 
حياول افتكاك موقعه رغم مرور عقود على بداياته 

العربية ؟
عمر  في  كثيرة  تعّد  ال  إليها  تشير  التي  العقود  الصكر: 
األنواع األدبية واألجناس،وهذا ما يؤكده تاريخ بعض األجناس 
كالرواية،واألنواع الشعرية واألشكال كما عرف بالشعر احلرّ 
وتقاليدها  أعرافها  في  واستقراراً  قبوال  تلق  لم  مثالً.فهي 
إالّ بعد عقود. بل ما زال الكثير من اإلشكاالت املثارة حول 
الشعر )احلر ( قائماً على مستويات شتى: تداولية وأكادميية 

ورسمية أحيانا.
تخلُّقها  والتي تخص  النثر  لقصيدة  الداخلية  اإلشكاالت 
 ، والسرد  باملوضوع  والصلة  واللغة  كاإليقاع  ووجودها 
غنى  دليل  .وذلك  ومفتوحة  مشرعة  ستظل  اخره،  الى 
األسلوبية  خصائصها  مع  النثر،وانسجامها  قصيدة 
قلق  وإثارة  باألسئلة  معنية  النثر  والفكرية،فقصيدة 
يقني  بلبلة  على  تقوم  هي  يقينا،بل  متنح  ال  قارئها.انها 

قارئها، والبحث عن املغاير واملسكوت عنه.
بانية في  نوع شعري مشاكس؟نعم. إنها هدامة  هل هي 
اقتراحها جمَع  من مجرد  أكثر خطورةً  أمر  ،وذلك  واحد  آٍن 

النقيضني معا : الشعر والنثر.
قصيدة  اب 

ّ
كت من  اجلديد  اجليل   

ّ
أن البعض  يرى 

تيار  يف  انساقوا  ما  بقدر  شيئا  يضيفوا  مل  النثر 
التقليد ملا هو موجود؟

الصكر:اجليل اجلديد في الكتابة الشعرية الراهنة هو اجليل 
الثالث وراثيا وحياتياً اذا ما اعتبرنا جماعة شعر اجليل األول 

حوار العدد
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وشعراء السبعينيات اجليل الثاني.. لقد تغيرت مياه كثيرة 
من حولهم، داخليا بانحسار احلماسة والتبشير والنموذج 
تقليد  من  الفكاك  ومحاولة  األول،  اجليل  لدى  الفرنسي- 
اجليل  –لدى  جديدة  مرجعيات  عن  والبحث  النثريني  الرواد 

الثاني.
اجليل اجلديد يحق لنا جتييل كّتابه على انفراد، ألنهم بدأوا 
اجليلني  شعراء  أغلب  حال  هو  كما  وزنية  جتارب  دون  أصالً 
جتارب  عند  تقف  ال  مرجعيات  لهم  وصارت   ، السابقني 
أدونيس وأنسي احلاج… فقد استجدت أصوات مؤثرة فيهم 
في  مؤثرين  يكونوا  لم  غربيني  شعراء  على  وتعرفوا  عربياً، 
وتنوعها،  الكتابية  التجارب  تراكم  عن  سابقيهم،فضال 
،فتجارب  وشكلية  أسلوبية  تبدالت  كله  بذلك  ويحف 
والقصيدة  القصيرة  القصائد  بني  تتراوح  اليوم  الشباب 
بالسرد  املركزية  االستعانه  جانب  الطويلة،الى  الواحدة 
وتقنياته وامكان وجوده في الشعر،وزجِّ السيرة الذاتية في 
كله  االستعراضية.هذا  املراجع  من  والتخفف  القصيدة، 
ومتنوعاً- مشاكساً  طابعا  اجلديدة  الكتابة  للغة  أعطى 
العقود  في  وآحتدامها  ذاتها  العربية  احلياة  اشتباك  يوازي 
الدراسات  في  التبدل   ذلك  تقصي  نستطيع  و   - األخيرة 

النقدية – النّصية خاصة.
ذلك الينفي )التقليد( واإلجترار األسـلوبي، واإلمتـثال للغة 
براقة أو بنى صورية وتراكيب صادمة موجودة في كثير من 
تعاد  واحدة  أن ثمة قصيدة  أحيانا  . حتّس  اجليل  جتارب هذا 
صياغتها من طرف شعراء متعددين!!!! ولكن ذلك ال يلغي 
املنجز الذي تعكف عليه أصوات لها حضورها في مشهد 
الكتابة الشعرية العربية اجلديدة.وال يسمح بوأد التجربة 

بأي حال.
تغازلون   ، النقدية  للعبة  ملمارستكم  0باإلضافة   
من  اآلخر  اجلانب  هذا  عن  ماذا  الشعرية،  الكتابة 

جتربتكم اإلبداعية؟
شاعريته!!  رغم  دقيق  هذا)املغازلة(   وصفكم  الصكر: 
كوني  مبعنى  زوجية،  ال  ِعشقيَّة  الشعر  بكتابة  َفِصَلتي 
شاعرًا غير ُمكرّس – رغم دواويني الثالثة املنشورة-يهبني 
عالقتي  تفسير  الوظيفية.هذا  ال  املزاجية  الكتابة  حرية 
بالشعر.أقرؤه مبحبة تفوق حب كاتبه نفسه أحيانًا - وهذه 
تُؤدّى  كما  وأكتبه   – احلديثة  املناهج  وفضائل  نَِعم  احدى 
أبتعد  لم  ولكني   – ورغبة  -بسرّية  العشقية  الطقوس 
عن الشعر حتى وأنا على سواحله وشواطئه.أعني أن نقد 

الشعر يجعلني قريباً منه ولصيقاً بنبضه ومتغيراته.
،فتكثّفه  ًيشف  أملا  نفسي  عن  يدفع  ًما  أحيانا  أكتب 

موقعي  في  أسميته  ما  عندي  ع  النثرية،وجتمَّ القصيدة 
أن  القارئ  ويالحظ  القوس(  برج  الى  )الهبوط  األلكتروني 
القصائد موسمية متباعدة الوالدة :غرام ال أنفك عنه كما 
شعرية،  تربية  على  العرب_  الكتاب  _كأغلب  يبدو!نشأُت 
املوقّعة  األمثال  أو  صغيراً  قرأته  الذي  األول  كتابي  في  ال 
تعب  في  اجلنوب  واهات  املهد  وأغاني   ، الوالد  يرددها  التي 
االم وسهرها  فحسب،بل في ذائقة جيل الستينيات الذي 
أنتمي اليه ثقافياً.وهو جيل كان الشعر فنه األول، وحداثته 
مختبر األنتماء للعصر واجليل معاً.وهكذا تتحجم جتربتي 
عن  البحث  في  األيغال  ،ثم  للتجديد  بانحيازي  الشعرية 
املألوفة  مسمياته  الى  ،اضافة  الشعر  في  ممكنة  أشكال 
الكتابة  تألفه  عما  جديداً  أكتب  ما  في  ليس  واملعروفة،و 
كتابًة  بكونه  النقد  أخذ  ،لذا  اليوم  احلديثة  الشعرية 
استباقية وطامحة ومستقِرئة أغلب جهدي واهتمامي.في 
أو محطة، فكل شيء محتمل  الشعر ال أسال عن طريق 

ومتوقع كالزلزال والعشق والسفر احلر .
ما  يف  ية(( 

ّ
النسو الكتابة  مبقولة))  تعرتفون   0

سون 
ّ
يرفضها البعض االخر، أال ترون أنكم بذلك تكر

مبدأ التفرقة اجلنسية األدبية ؟ مبعىن آخر أليست 
الكتابة هي نفسها سواء كانت عند الرجل أو املرأة؟
في  للبحث  دعاني  باجلامعة  التدريس  في  الصكر:عملي 
الكتابة النسوية العربية – طبيعتها ،خصوصياتها،أزماتها 
،محّدداتها وموانعه، االكراهات املسلَّطة على املرأة بكونها 
نفسي  وجدت  هكذا   - مهّمش  اجتماعي  نوع  ومن  كاتبة 
املرأة  صورة  وأمتلى  النسوي،  النقد  اطروحات  في  أخوض 
املعتقد  في  عنها  رسخ  ملا  اجترارها  وحجم  كتاباتها،  في 
طرف  من  املصنوع  واألجتماعي،  االدبي  واخلطاب  اجلمعي 

ذكور باملناسة.
كتابة  بوجود  األعتقاد  لي  برّر  ما  وجدت  وتطبيقًيا  نظرياً 

حوار العدد
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بالوصف  بل  املدح  امتياز وخصوصية،ال مبعنى  ذات  نسوية 
فقط،فلي بدوري اعتراضاتي املنشورة على اخلطاب النسوي 
–ال  امتيازات  ومينح  العزلة  يكرّس  والذي  خاصة  النقابي 
لكل كتابة نسوية مهما صغر   – فنية  أو سمات   ميزات 
شأنها، ودون التدقيق في دوافعها وحقيقة التجربة الكامنه 
وراءها. ودون فرز األستعراض اجلنسي عن الوعي بنوع والدور 
األجتماعي املفترض واملتحقق.وفي احدى مؤمترات الكتابة 
التجنيس  نوقش  عامني-  قبل  القاهرة  في   – النسوية 
أصوات   - مفارقة  –وهذه  وعارََضته  املراة  ألبداع  الكتابي 

نسوية مشاركة بحجة رفض العزل وطلب املساواة.
عودة  ،وهذه  وأعمق  ذلك  من  أبعد  املسألة  تبدو  ثقافيا 
تتعقب  مضاعفة  اكراهات  املرأة  تعاني  فثقافياً  لسؤالك، 
أو دورها  اليها أخالقياً،كما ان وضَعها  ملفوظاتها وحتيلها 
وعائلي  دستوري  تهميش  من  حتديداً،يعاني  األجتماعي 
مجلسا  باألمس  تسمع  وهاأنت  وديني.  وتاريخي  وُعرفي 
في  املرأة حتى  اشراك  -يرفض  الكويت  في  منَتخباً-  ًنيابياً 
التصويت ال الترشيح! أما وجودها كجسد وذات فال حاجة 
ارادتها  مصادرة  وكذلك  احلياة  من  تغييبه  على  للتدليل 
السبل،وحتى في  والعسف عليها بشتى  العنف  وممارسة 
هي  دوماً.واألنوثة  الضعيف  هو  فاملؤنث  اللغوي  املستوى 

الضعف والتهمة.
أو  أدبي  ملفوظ  من  يصدر  ما  بأن  نعتقد  صرنا  هنا  من 
واحملددات  األكراهات  بهذه  بالضرورة  متأثر  هو  فني  نسوي 
النقد  يتيحها  بخصوصية  قراءته  يستلزم  القاسية،ما 
مرة  وأجراءاته محَتِرزاً  الذي أطمئن لتشخيصاته  النسوي 
املرأة  اعطاء  يعني  ال  النسوية  الكتابة  جتنيس  بأن  أخرى 
للمساَءلة  اجراء  هو  بل  وتفوقاً،  امتيازاً  وكتابتها  الكاتبة 
اللغة  ستكشف  نسوي  مبقترب  قراءة  فقط.وأية  والقراءة 
ودوره-ال  األجتماعي  بالنوع  والوعي  اخلطاب  وراء  املتخفَية 

ضمن  يندرج  مبحث  وهو  /أنثى،  :ذكر  اجلنسي  التصنيف 
كتابات  في  حتى  ذلك  يرصد  الذي  احلديث  الثقافي  النقد 

الرجل  بوعي أو ال وعي.
خالل  من  التشكيلي،  باملشهد  اهتمام  لديكم   0
أن  ماذا ميكن  النقدية،  واملتابعات  الكتابات  عديد 

نعرف عن هذه األهتمامات؟
الصكر: قلت لك انني من جيل الستينيات ثقافياً، وهوجيل 
امتزجت في خاليا دمه ومكوناته السياسة باألدب والفلسفة 
وفي  واالثار…..  واألساطير  والتشكيل  واملسرح  والسينما 
وبعدها  اجلامعية  دراستنا  ًأثناء  ثقافيا  املفتوح  بغداد  جو 
أخذُت أتابع املعارض والندوات والصحافة التشكيلية، كما 
أن بغداد تنفرد بني العواصم العربية بُنصِبها وُجدرانياتها 
ومتاثيلها وساحاتها ومتاحفها املتنوعة، وهي تخلق انتباها 
مبكرا لوجود الفن في جماليات املدينة وحياة أهلها، وذلك 
الرافديني  التراث  كان  ثم   ، أوال  ومتابع  كمشاهد  شّدني 
وهكذا نشأت  اخر،  مؤثراً  فنونه  أو  بأساطيره  القدمي سواء 
اهتماماتي وتطورت ثم تبلورت خالل عملي في حترير مجلة) 
عملي  خالل   – أنها  والقراء  الزمالء  يشهد  التي  األقالم( 
كبيرًا  اهتماًما  التشكيل  حتريرها-أولت  رئاسة  أو  ادارة  في 
باملتابعة والنقد والدراسات واللقاءات وقراءة اللوحات التي 

تتصدر كل عدد في أغلفته اخلارجية والداخلية.
سعيد  ال  حسن  شاكر  الراحل  بالفنان  لقائي  كان  ثم 
جتّمع  ضمن  ببغداد  الفنون  مركز  في  االسبوعية  وندواتنا 
نقاداًوفنانني  وَضمَّ  اجلمالي(  اخلطاب  أسميناه)مؤسسة 
وتنظيم   استمرار  على  وأنا  سعيد  ال  نحرص  كنا  وأدباء، 
وجدت على مستوى  التسعينيات، والحقاً  أوائل   برنامجه 
التلقي اجلمالي مشكالت مشتركة بني قراءة الشعر وتذوق 
الزاوية  هذه  من  دراستها   على  تشكيلي.فعكفنا  عمل 
والتشكيلي  الشعري  بني  املمكنة  العالقة  ان  عن  فضال 
ومظاهرها أخذت نصيًبا من اهتمامي.شاركت بهذا الدافع 
في ندوات تشكيلية-منها عندكم في احملرس بتونس قبل 
كتبُت  وصنعاء،كما  ومسقط  باالردن  عّمان  وفي  عامني- 
دراسات ومقدمات ملعارض تشكيلية عدة، وجمعت بعض 

دراساتي تلك في كتاب أتأمل نشره قريباً.
التشكيل والرسم خاصة شعر بلغة ثانية مينحك مساحة 
بكيفيات  باجلمال  البصري  واالحساس  اجلمالية  املتعة  من 
الفنية  وللحداثة  للفن  يجذبني  ما  وهذا  وراقية  متقدمة 
في  مَشّظاة  جماليات  عن  بحث  أنها  مبا  خاصة  البصرية 

املكان والنفس والفضاء في اٍن واحد

حوار العدد
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مطلع أيلول 1933 ولد - كُو أُ ن  - ) KO Un (  في مدينة كونسان ، ضاحية جوال الشمالية لكوريا  .
تأثر بقراءته األولى لشعر أحد الشعراء المجذومين فبدأ نزيف الشعر. واجه معاناة فظيعة بكل ما يعنيه 
االحتالل من مجازر ومصادرة للحريات فقد شهد وحشية هائلة سيما المراحل المبكرة لالحتالل الياباني 
لكوريا ) 1910-1952( وفي 1952 انضم إلى البوذية وهو في حالة من اليأس العميق. أسس لصحيفة 

بوذية في 1957 وفي 1962 تخلى عن البوذية متحوال إلى العلمانية.
والرواية  الشعر  في  دواوين  من  وخمسين  المائة  نتاجاته  تجاوزت  منذها   1958 عام  ككاتب  عرف 
الفرنسية،  األلمانية،  األسبانية،  اللغات،  الكثير من  إلى  له  ترجم   ، والنثر  الدرامي  والمقاالت والمسرح 
كوريا.عام  توحيد  إعادة  بغرض  المدنية  اجل  من  للحقوق  محاميا  عمل  والصينية.  اليابانية  اإلنكليزية، 
1974 أصبح الناطق لجمعية الكتاب الحرية العملية .عام 1988 أصبح رئيسا للرابطة العامة للفنانين من 
اجل الديمقراطية. في 1992 تسنم موقع رئيس رابطة الكتاب لألدب الوطني ورئيس اللجنة التحضيرية 
لجمعية أدباء جنوب وشمال كوريا . عمل أستاذا في جامعة بركلي. في عام 2000 دعي كمندوب خاص 
في لقاء القمة لرؤساء كل من كوريا الجنوبية والشمالية. كما دعي لقراءة أغنيته الجميلة حول السالم في 

قمة سالم مدعومة من قبل األمم المتحدة في قاعة جمعية نيويورك العامة. 

من الشعر الكوري املعاصر : 
ه الكلب ، وقصائد أخرى

ّ
تو- گل الذي عض

للشاعر كُو أُ ن  - ترمجها عن األنكليزية
صباح حمسن جاسم  
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جواز  منه  سحب  السياسية  وآرائه  لنشاطاته  نتيجة 
سفره عام 1985 . تزوج من سانغ- وها لي ، ولدت له بنتا 
بدأ مواصال  آنسونغ جنوب سيئول من ثم  واستقر في 

أضخم منجز أدبي له.
وحتى   1974 عام  منذ  وثقافية  أدبية  جوائز  عدة  منح 
رّشح   . واخللود  بالعاملية  شعره  ميتاز  احلاضر.  الوقت 

اسُمه للمرة السادسة لنيل جائزة نوبل لآلداب. 
بني  ما  الفترة  في  أنه  اآل  كحداثوي  األدبية  حياته  بدأ 
1970 و 1980 وبسبب من الضغط على احلريات ، بدأت 
واحدة  األدبي.  السياسية تظهر في منجزه  اهتماماته 
يقول   ، السهام"   " املرحلة  تلك  في  قصائده  أهم  من 

فيها :
وروح/  جسدا   ، جميعا  ننطلق  سهام/  إلى  متحولون 
سبيل  ال    / وروح  جسدا   ، ننطلق   / الهواء  مخترقني 

للعودة .
لسياسة  معارضته  بسبب  مرات   عدة  وعذّب  ُسجن 
الدكتاتور بارك جنك -هي ، قرر وهو داخل السجن تأليف 
قصيدة عن كل شخص التقى به  في حياته . نشرها 
في مؤلفه ) عشرة آالف حياة  - 2005 ( . كتب من داخل 

زنزانته :
هذه الزنزانة اخلاصة بالسجن العسكري/ ليست سوى 
غرفة ملصور معتمة / من دون أي ضوء جعلتني أضحك 
كأحمق / في مرة كانت  تابوتا يحتضن جثة / مرة كانت 
البحر بكلّيته / يا للعجب! / قلة من الناس يبقون أحياًء 
هنا . - من ديوان قمر السنة اجلديدة ترجمة براذر أنتوني- 

من ديوانه - نزول من جبل - يقول :
أين اجلبل الذي نزلت منه توا؟

أين أنا ؟
على أن آلن كنسبيرج يرى فيه :"   كُو أ ون  شاعر رائع ، 
تركيبة من انحدار بوذي متحرر عاطفي سياسي ، ومؤرخ 

مناصر للطبيعة."
ه الكلب

ّ
*  تو- گل الذي عض

"إم – َسن " فتاةٌ من وادي أوكجونك
و " باك تو- گل" شاب 

من خارج "ويست گيت"،
حتابّا وصارا يتواعدان.

يوما عند منخفض حذو  القبور
في أعالي مدفن عائلة "إم – َسن " بالذات

أمسك "تو- گل" بالفتاة "إم – َسن "

وبلمح البصر تعذّر عليهما املقاومة فكانا متالحمني 
من ثم ظن كلب الفتاة "إم – َسن " الذي تبعها

إن سيدته قد هوجمت،
سرعان ما أنشب أنيابه 

عميقا في "تو- گل"
حني متاثل فخذ  "تو- گل" للشفاء

صار يتباهى " تطلعوا هنا:
انظروا هنا ، يا لعّضة الغرام ! تأملوها"

إأل أنه خامتة املطاف ، امتثاال ألبيها،
تزوجت  "إم – َسن " من أبن رئيس مقاطعة هويهون،

فيما شاءت القسمة لـ "تو- گل" 
أن يحظ بفتاة ضخمة من كونسان.

الفتاة الضخمة إياها غالبا ما تتعرض للنهش من "تو- 
گل".

*  شراع أبيض
ال أحد بحاجة لهبوب عاصفة ، بالتأكيد !

على أنك أنت أيها الشراع األبيض عند البحر
تتوق لعاصفة من كل قلبك:
ذلك ألن فقط في العاصفة 

ميكنك أن تكون حّيا.
شراع أبيض واحد من املعاناة والشوق، 

هناك بعيدا على اليم األزرق الغامق:

نصوص 

الشاعر كوان 
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معركتنا!
ليس مبقدوري أن أشيح نظراتي بعيدا.
فبالنسبة للعشب الذي حتت أقدامي

هذه النسمة اخلفيفة إن هي اآل عاصفة!
*  أين كتبي اجلديدة؟

كتبي العشرة آالف!
رميتها جميعاً

كما أرمي فضلة من شرابي
الشارع مليء بالنفايات فال خوف من الوحدة  

ها أنا أرميك.
كُّل كُُتبي العشرة آالف!

ال!
ال!  أنا احتج،لكن بيني وبينك

فقد استبدل الصراع بسالم أحمق
لذلك أرميِك.

اآلن، حتت قمر صباحي صبور أخرس
أَنا في طريِقي

أبحث عن كتبي اجلديدة
اخملتلفة عنك أيتها القدمية  

أَنا في طريِقي.
أرميك مرارا وتكرارا

أَنا في طريِقي في مكان ما،
أفتش في مكان ما

عن جحيم احلكمة اجلديدة 
أَنا في طريِقي إليك.

*  جنوم ال حتصى وال تعد
الليل، جد طفولي ، بإشراقة أجنمه العالية.

ظالم مطبق دامس يكافح بكل قوة،
مثل أية حصاة على األرِض تتوق

للطيران صوب السماء من ثم
لتضرب كل الدموع في األسفل هناك.

*  ندى الصباح
هذا االنتشاء الذي ال مفر منه .

آه،  لرغبتي ،
التي مؤابها  في قطرة وحيدة من ندى الصباح .

  للميناء
ٌ
د
ّ
*  عو

حني يعود مركٌب إلى ميناء
فالنوارس هي 

أول من يحييه فتستقبله 

كيف اذن يكون امليناء فقط للمغادرة ؟
قبل النوارِس،

عيون أخرى
تفتش عنه

مرحبة هي األخرى.
في نظر زوجات البحارة

يفصلهن بحر 
عرضه ألف فرسخ 
كيف يقتصر امليناء
فقط على املغادرة؟ 

*   فاكهة
تلعب بالشمس املتوهجة

طوال الصيف
تلعب مع الليل احلالك الظلمة 

قد خلقت
تلكم الوروك القرمزية عند سياج النسرين البري

واذن! هي ذي تنضج على صوت
اجلدجد طيلة الليل بأنشودته الساحرة.

*    شحاذان 
شحاذان  ُمنحا طعام عشاء

جلسا يتقاسمانه
فَضوَع  مشّعاً الهالل

عّقب ايفان ام. كراجنر حول هذه القصيدة القصيرة جدا: 
"أجدها مؤثرة بعمق. ملؤها التعاطف، على ان الشاعر 
هذين  لدى  اجلوع  شدة  نتلمس  ان  منا  يريد  ال  أون  كو 
املتسولني بغاية اطعامهم بل داعيا ان اثنني من البشر 
هما على قدر من التواصل األنساني حتى في أقصى ما 
هم فيه من العوز.هذان املتسوالن امسيا معلمني لنا ، 
هدهما اجلوع إال أنهما يتشاركان في القليل مما لديهما 
.قدما لنا موقف اإلنسان في حلظاته األكثر يأسا، ولكن 

األكثر عمقا."
   Songs for Tomorrow *

 A collection of poems – Translated by Brother
170 Ko Un, Green Integer 2002-1960 Anthony
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بائع اخلرافات
إردعيني بمهارة

واقطعي سيولة الضوء عن كؤوس رؤاي ،
فهذا اإلطمئنان وغد بمالبس فضفاضة

ُقَدْت من حماقات الكسالى ......
ال يالئمني الهدوء

وال هذه الخدعة المسماة ) فرح ( ..
أنا من مدن ال تنام إال تحت تصاوير طغاتها والضحايا ،

ومن أناس حطب – مدد – لكل جهنم في األرض ....
إردعيني بإتقان

وال تأخذنِك الرأفة بآياتي المحروسة بالمسك والحجر الكريم
فأنا إمام حاذق

اسدَل على حدائق الفتيان ليل الفتاوى
وهذا الترمل الذي في اآلنساِت

معجزتي الفاخرة ...
خماتري املدن

هكذا أنت دائمًا أيها الجنائني الطريد

إزالة الغبش عن مسعة املفرتى عليه ) دبش (*

سلمان داود حممد
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عليك مرارًا أن تقطع الدروب ،
الدروب المحفوفة بالشواذ وبخور أعمى ومتهتكين

حتى تصل الى وردَك المهدد غالبًا
بأضرحة موتى جدد

وأحياء ماسخة تنتزع الملح من دمعتَك
وتحتسي الندى وتثمل باإلرجوان ......

.
لقد سكروا اآلن ثم ارتحلوا و... غابوا

.
في حين ظلت عفونتهم في فقه الروائح

ساطعة ....
مشاتة

عزيزي الوجع
هل تعلم : أن يوم الحساب ال يتقن سوى جدول الضرب ،
وأن ) دجلة ( هو حاصل جمع دموع اإلمهات على بلد ...
وهل تعلم : أن ) رّب الطـُُرمـَْبة ( هو األول في طابور دفع 

فواتير المياه ،
وان ) الفرات ( الذي كان نبّي الحقول أصبح نفرًا ُمدمجًا 

في البالط الملكي
يستوفي من ذوي الغرقى أجور الغرق ...

وهل تعلم يا عزيزي أيها الوجع
ان ال مأوى لك إالي

وال مالذ لك إالي
وال ازدهار لك إال من خاللي ..

فهل تعلم يا عزيزي األليم
أنني سأخونك اآلن

وسأعمل بهّمة على تشريدك في مدن السعداء المغفلين 
الى األبد ،

ألني ) ويا لشماتتي الكبرى بك (
سأحرمك من اإلستيطان بي

وأموت .....
خيانات سعاد

بعد حروب شتى وبضع رصاصات ال تعمل
عدُت الى البيت ومن عنقي حقيبة تتأرجح – فيها أصابعي 

–
وكتابي المفّضل ) الالشيء بين النظرية والتطبيق ( ....

طرقُت على الباب بصوت ملهوف :
يا أهل الدار ..

..
يا دار األهل ..

..
يا أهل األهل ..

...
يا دار الدار ..

..
يا اااا أهلي .....

....
عجبًا .. ال أحد يشفي عطش النداء ويرد : ها ...

على الرغم من أن الحديقة يافعة الى حد ال ذبول عليه ،
وواجهة المنزل المعة بشكل ال بأس به ،

واألضواء فائحة بألق خجول ،
وكلبتنا ) سعاد ( هي نفسها سعاد الكلبة ...

كل شيء على حاله .. على حاله تمامًا ،
بإستثناء شيء جديد .. جديد حقًا وعلى هيئة يافطة تقول 

:
هنا ) مقر حزب الـ ............ ( .. المركز العام ........

ها !!!! ....
ابتسمُت قلياًل مخافة أن يشك بي العابرون

أخرجُت أصابعي من الحقيبة
صرُت أتلمس حياتي مثل أعمى في تجاعيد الباب

قرأُت آثار بساطيل
وخربشات طفولة هاربة

وبقايا حّناء لنذر قديم
وظل أمل أدار ظهره لعتبة البيت وغاب

فآبتسمُت كثيرًا هذه المرة كي يشك بي العابرون
وأهرُب الى الحرب ثانية

أبحُث
في

المالجيء
عن

صور
.

العائلة ..
مالئكة مغفلون

الرعّية دجاج موائد ال سكان سموات ..
ربما لهذا السبب

كان كبير رعاة المؤمنين
يتعّشى صقرًا كل يوم

ويسكر برحيق تم تحضيره
من حبر الفتات وهدير تصفيق ودمع جريح...
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.
ربما لهذا السبب

كانت األوطان تكذب
والشهداء يصّدقون ...

خمرتعو العتمة
يا ربابنة التلفاز واألغنية الفاصلة بين الرماة والقتلى ..

السجود على زهرة  التبختر من كثرة  أيها األتقياء حتى 
خشخاش ..

يا نتاج زنا وأعيان مدن مضاعة ..
أيها المهرة في تسويق نبؤاتكم عبر الشاشات ...

مثل بقايا سدود قديمة أنتم .. ناضحون ،،
فاغلقوا قيح آياتكم رجاًء

لقد
فاضْت السموات بعد األراضي

بكل هذه الحشود
من األمنيات الكسيرة

والدمع الذبيح
.

ومن المقابر ....
وطن ، أو شيء من هذا القبيل

بارع أنَت في تحوير المعاني ومقدام ..
تتعّمد الخطأ في تدوين أعمارنا في ) سجل النفوس (

وقد أصبحنا أطفااًل في سن السبعين من القهر ..
تتوضأ بدموع سباياك في الصالة على محو اثمك

أسمائك  قاموس  صفحات  بين  اإلختالف  فراشة  وتحّنـط 
الحسنى ..

تأخذَك العّزة ) بالنثر (
حين يتكدس القتلى ) عموديًا ( على منّصة اإلحتفال ..

تطفيء قنديل اإلنتباه ببصقة
كي ال نرى لطخة الليل التي في نشيدك

..
لقد مللُت اذاللَك

وأراك قد مللَت ذلي
فتعال .. تعال

لكي
نفترق ....

عراقيًا  يهوديًا  كان  هذا   ) دبش   ( أن  المصادر  تقول   *

وأسمه الكامل هو ) عزرا ساسون دبش ( ودبش معناه 
العسل في اللغة العبرية - إذ كان مدير ميناء البصرة وكان 
يقوم بمفرده على أعمال هذا ميناء ويدفع أجور العاملين 

فيه ...
دبش  ترك  قصيرة  بفترة   ) اليهود  فرهود   ( حادثة  بعد 
إدارة  ) إسرائيل ( وتسلم مسؤولية  العراق وأستقر في 
ميناء حيفا حتى وفاته في العام 1962 ، وبعد أن ترك 
العراق صار العمال في ميناء البصرة يسألون عن أجورهم 
ومن سيدفع لهم وكان الجواب دائمًا " إقبض من دبش" 
ألنه رحل وال أحد سيقوم بما كان يقوم به من دفع األجور 

كما هي العادة فيما سبق ...
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)1(
بيديَّ هاتين

أشرُت إلى الليل ،
فاسوّدت أصابعي كلُّها..

وباألصابِع ذاتها
أشرُت إليِك ،

فاّساقطْت قصائَد بيضاء..
* * * *

)2(
في الليِل نفسِه..

حينما أضحى الندُم مسافًة للعشق
والعشُق زمنًا للغياب ..

تركتِك ترحلين ،
كصحراء تعاظَم سراُبها

فاستحالْت حكايًة من الوهِم
والغياب
* * * *

)3(
في الغياب..

حينما ترحُل الصوُر ..،
والوجوُه ..،
والوشايات..

حيث الرماُل أقرُب ما نستطيعُه
والمياُه مجرُد حكايٍة ..

هناك ،
لن أجَد مبررًا لنسيانِك

سوى أنِك
مجّرة من الذكريات..

* * * *
)4(

اآلن..
سأمحو الندَم بأصابع النسيان

ثم سأمحو النسياَن كذلك ..
سأمحو قبلًة ورديًة على شفِة الموت

ثم أمحو الموَت كذلك..
سأمحو من الصحراِء ليلًة ماطرة ..،

سأمحو من العمِر أقماَره
ومن أقمارِه لياليه..

سأمحو كل ليلٍة لم يشّع بهاؤك فيها
ثم سأنسى كل هذا ..
سأنسى أنني أمحو .،
وأنسى أنني نسيت ..

أتعلمين لماذا ؟
ذلك أنِك

ذكرى تتحّدث ..

جمرة الذكريات
فراس طه الصَكر
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 أمامها، شيء عصٌي على اإلدراك: في تلَك المرأة ال ُتدركُه، فرشاة 
مخنوقة ولوحة غامضة.

مرآة تظهر كل شيء وتخفي األهم: عقائدها المنهارة...
آمنت طويال بأن كوب عصير البرتقال الذي تضعه على الطاولة 

أمامها وتتأمله قد يمنحها لحظات من الهدوء، وينسيها جزءا من 
همومها، لذلك صارت تزيد عدد األكواب يوما بعد يوم وتنقص عدد 

مالعق السكر كأنها تقايض مذاق البرتقال المر بلحظات سكينة.
آمنت بقوة بأن األقدار ال تظهر إال في نهاية المطاف لتعصف بكل ما 

بنيناه ذات يوم وتمتص كل أمل تمسكنا به حتى آخر رمق.
آمنت أيضا بأن أكبر خطيئة قد يرتكبها المرء هو أن ينحت طريق النجاح دون أن ينتظر الفشل أو ينحت له منعرجا في 

وسط الطريق...كانت تدرك ذلك جيدا، وإن أبدت العكس.
لوحة الغالم التعيس على الجدار خلفها وعلى الجدار المقابل لمالمحها البائسة مرآة طويلة معلقة في غير مكانها.

 على الطاولة انتشرت بعض الصور حول كوب العصير وبعيدا عنه قليال ديوان بال من كثرة ما قلبت صفحاته 
بأصابعها ومسحت أبياته بعينيها. ديوان تحرص على وضع زهرة بين الصفحتين اللتين وصلت إليهما في القراءة...

هي تتأمل الزهرة بحنين يشي بحزن يطل من عينيها كلما نظرت إلى انعكاسها في المرآة المعلقة أمامها. أكبر خطأ أكبر 
خطأ قد يرتكبه المرء هو وضع المرايا في البيت، ذلك أن انعكاسها يكشف أخطاءنا ويفضح ضعفنا، فال تمر الزالت 

مرور الكرام.
 على طريقة العرافات لتنشر صور رجال مرتبة في صفوف على طاولتها محاوِلة فهم الترتيب األنسب ليكتمل شريط 

الذاكرة.
 أقبح ما في الذكريات أنها ال تغتالنا إال في دقائق ضعفنا لتزيدنا ألما ويأسا.

أتحاول التخلص مّما بقي عالقا بذاكرتها؟ أم تحاول استرجاع تلك اللحظات التي شكلت ذكرياتها؟ أحيانا، يعتاد المرء 
األلم حتى ُيدمنه. 

 بعثرت الصور من جديد وراحت تحرك يديها في كل االتجاهات كأنما تبحث عن شيء ضائٍع. ربما يكون صورة سقطت 
منها سهوا. فالمست يدها كوب العصير، فانسكب محتواه على الطاولة ولّطخ كل الصور. 

 رفعت رأسها لتقابل المرآة المعّلقة أمامها. تأملت انعكاسها عليها ثم ارتسمت على محياها ابتسامٌة ساخرة...
اآلن فقط، انهار جدار صمتها وظهرت على حقيقتها وُرفع فجأة القناع الذي كان يخفي وجهها.

 جل ما كانت تفكر فيه هو الخداع وراء الخداع. الكذب وراء الكذب لتصطاد الفرائس تلو الفرائس.
 ال تحتفظ ذاكرتها سوى بجراح من غدرت بهم وبمالمح حزنهم وبعض أوجاعهم...

زهرة هو اسم الجالسة أمام المرآة... 
 وزهرة بين دفتي الكتاب الذي ينتظر القراءة...

 وزهرة ُعمٍر يضيع دقيقة بعد دقيقة في انتظار ضحايا ضائعين...  قاص وروائي مغربي*

انعكاس
*حسن يارتي
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    إن سليمان بن يوسف، كاتب وصحفي ، أصدر ثالث روايات ذات طابع سيري. نحاول من خاللها أن   نثبت أن العمل 
الروائي"هو "بحث متدهور عن قيم أصيلة في عالم متدهور")1(وخاصة في وجهه السيري؟. 1 سامح / زهير/ سمير: 
ثالثتهم يبدؤون بحرف همس)س( و)ز(،وهما حرفا لطف وتودد، تماما كسليمان،وثالثتهم يكونون مثلثا ،لعله،"سليمان 
التناقضات ويجرؤ  أديبا مثقفا ،يمشي على جمر  أبي سليمان،  بن يوسف" يريد أن يكون زهيرا ،من زمن زهير بن 
يكون  أن  يردي   . القمامات  ،ورغم  الدفلى  جانب  ،إلى  يكون زهرا صغيرا  أن  ،يريد  قالب جمالي  في  الحق  قول  على 
زهير بن أبي سلمى مادحا للنبي ،بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.. يقولها بلغته الحديثة ،نادما مستغفرا كما فعل زهير 
األول، ممنيا النفس بأجمل األمنيات، زيارة النبي: حالما أعلن حلمي حالما أحنو علي عاشقا أرنو لصحبي أهمس همس 
النجي أسطر روحي قصيدا أعلن صمتي علي ليتني من قلبي أحيا أمتط، أمضي إلي أرسل شوقي سالما )1(غولدمان 
أعماق  قلبي شوقا من  أرفع من  مقلتي  تعتليها  بيروت،1977،ص 82.  الحداثة  الرواية،دار  اجتماع  ،علم  )لوسيان( 
خافقي يعلن حبا شفيفا للرسول العربي أحلم أحيا ب"سنة" أقتدي..مثل"علي" ألتقي نورك بدرا يهدي سيري الدنيوي 
من فؤادي أحيا فيها قبسة النور البهي إنني أرجو بمن يفتديه كل حي أحيا ألحمد صدقا كل ما في .وفي هذا حلمي يا 
صحابي حبه يسكن في هذي روحي تفتديه هذا قلبي في يدي هل ٍأراني في الجنان بالحبيب ألتقي؟ سعد قلبي إن رآه عند 
الحوض الكوثري هاك روحي فاتخذني خادما أو بعض شيء أسأل اهلل القدير يسدل العفو علي ويناديني الضياء أقتفي 
الخطو السوي أرتقي درب الفالح ذاك ما سواه لي ثم يهديني لقاءا بالشفيع..سرمدي هكذا حلمي: ٍأراني راجيا.. ألقى 

مقاربة   نصية

قناع الصانع  وتماهيات الشخوص
يف جتربة يوسف سلمان بن يوسف الروائية   

عادل بلكحلة
أستاذ علم االجتماع في كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

تونس
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النبي.. )عبير الدفلى ص158( أما "السمير"فهو الوجه 
الصحافي واإلذاعي في صاحبنا،مسامرا اآلخرين "على 
أجنحة األمل" أو على صفحات الجرائد،ومصارعا وحيدي 
القرن بأنفه وصبره وصدقه)1( ما الذي ساهم في صنع 
"يهرول  الصغير  كان"الزهير"  "السمير"  "الزهير"أو 
الجديدة.. القصص  فيها  يستطلع  المهيري  مكتبة  إلى 
بوكسرى  مكتبة  إلى  قيسون..يتحول  العصا..عنز  عبيد 
المجاورة للسوق البلدي ،تطالعه مجالت وجرائد بسطت 
على منضدة خارج المكتبة ،حافين بها رجال يقِرون ما 
اقتناء  على  أحدهم   ، يجرؤ  أن  دون  عناوين  من  تيسر 
الشكلي:"أمام  غير  إلى  يمر  ثم  نسخة")أهواك،ص16( 
الجامع شاهد كتبا مبسوطة على األرض،للبيع أو وتجمع 
حولها بعض المتطلعين للكتب الدينية،قرأ من عناوينها :

األذكار"،"الكبائر"،"رياض الصالحين" 
األربعون النووية عذراء 1 تضمين لرواية "أمتاز عليك 
صفحة  تمر  ال  تكاد   2  " والكركدن  سمير  ،أو  بأنفي" 
جاكرتا"،"ليالي  ديني.  نص  تضمين  دون  رواياته  من 
وفي  الملحد")2(  صديقي  مع  "حوار  تركستان")1( 
الكيالني،وفي  نجيب  أسلوب  من  الكثير  الروائي  أسلوبه 
احتجاجه الكثير من احتجاجية مصطفى محمود،أما تناصه 
مع القرآن والحديث النبوي فتتحول آثار النووي لرياضة 
وأربعينه. وال يعدم تأثير هاشم الرفاعي إذ عارض رثاءه 

نفسه أمام أبيه"أبتاه ماذا قد يخط بناني ،والحبل والجالد 
ينتظراني،برثاء أبيه"أبتاه ماذا قد يخط بناني وقد مضت 
بعد الرحيل ثمان" )أمتاز عليك بأنفي،ص98(مما صنع 
"السمير" متابعته الطفولية واليافعية والشبابية للبرامج 
التلفزيونية التونسية"سرح قليال مستذكرا مشاهد الحلقة 
األخيرة من مسلسل" إني راحلة" الذي بثته التلفزة في 
الليلة الماضية،وشغل الناس وأطرد النعاس من عيونهم 
و"حتى  والخريف"  "السمان  حلقات  قبله  فعلت  ،كما 
تنبث  التي  األغاني  إلى  استمع  نلتقي"..'أهواك،ص31( 
في كل مكان بحلق الوادي ،من الراديو،بالمنزل،من نوافذ 
أمامها"سمع  يمر  التي  واألسواق  الحوانيت  المنازل،من 
في طريق العودة أغنية تونسية للمطربة صليحة مترنمة 
أبعادا  راسمة  ترافقه  أنها  أحس  ساق"  نجعك  ب"ساق 
من ملحمته الموشحة ")أهواك ،ص 35( "كانت فيروز 
 )36 ص  حينا")أهواك  إلى  يوما  ب"سنرجع  تشدو 
"ينساب صوت سيد مكاوي منبعثا من مذياع أحد المقاهي 
"قاطعه   )43 عربي")أهواك،ص  بتتكلم  "األرض  معلنا 
ثان ..إنها....بنت العكري  )عينيه حرقو حصيدة وثلثين 
من الخلق ماتوا() م س ص 43( "لينضاف أكثر الجانب 
البدوي في ذوق " السمير" القادم " سمع الشبان خلف 
المرآة يرددون بنزق مقاطع من أغنية للشيخ إمام البقرة 
تنادي..حاحا ..وتقول يا والدي( انتابه شجن لمآل أغنية 
الشيخ الذي ظلم مرتين")م س ،ص 47(اكتفى ب"للصبر 
حدود" ألم كلثوم)م س ، ص47(" تعود النوارس حتى 
بعد غربتها") م س ،ص 56( في إشارة لعشاق الوطن 
الملتزمين."أهواك واتمنى لو أنساك "انبعث النغم الحزين 
الشيخ  من  قريب  سامح  أن  "صحيح  السيارة  بوق  من 
إمام "أحس أن أغانيه قريبة منه ،هو يحلم أن ينجح في 
مجتمعه  قضايا  معالجة  في  إمام  توفق  حين  من  كتاباته 
أن  يمكن  "هكذا  نفسه:  قرارة  في  ووطنه..ردد  وأهله 
ضل  معهم،وإن  عصره،فيكون  في  الناس  المثقف  يخدم 
،وتحجرت  كلمته  السائد،وارتفعت  طريق  المنفرد  عزفه 
لمصطفى   2 ،المصري  الكيالني  لنجيب  روايتان   1
محمود،المصري. أغانيه،واجتهدت كان الذوق العام في 
 )114 الدفلى،ص  األنفاس)عبير  وكتم  الصوت  حبس 
على  تهجم  كانت  ولكنها  بسيطة  أغانيه  كلمات  "كانت 
تالمس  كانت  هادرة،ولكنها  صوته  نبرة  الوعي،كانت 
وقوية،معنى  بليغة  واضحة  نغماته  القلب،كانت  شغاف 
ومغنى "أصلي عالنبي قبل البداية"ن"أبوح يا أبوح"،"هم 

الروائي التونسي يوسف بن سلمان 
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مي نواحنا مين"،غيفارا مات"،"دور يا كالم على كيفك 
وانا  ازاي  الشكارة"،"يافلسطينية"،"أتوب  دور"،"دلي 

أيوب"،"سالمة ياسالمة""اصحي يا مصر".."
الصفحات  بين  نجد  أننا  وصحيح   )115 ،ص  س  م   (
صدى ألبي الجود)محمد منذر سرميني( "رباه إني غارق 
)أهواك ،ص  المطلوب"  غاية  ذنوبي وسبيل عفوك  في 
الحليم حافظ(  الحليم شبانة )عبد  98( لكن سلطان عبد 
مهرجان  سيارة  سائق  غير  مثلثنا،فلما  قلب  على  أقوى 
"أهواك"  الحليم  عبد  بأغنية  بدأ  الذي  الشريط  الكراكة 
ليضع أغنية ألم كلثوم ،أعلن زهير "أن صوت عبد الحليم 
أكثر إيناسا وشدا للناس وتأثيرا في السامع..اختصما وقد 
اهتديا إلى حل وسط ولجآ إلى صوت وردة")أهواك،ص67( 
ومرة أخرى انتهى إلى أسماع سامح من إحدى محطات 
وعندما  تفتكرني"  الحليم"حاول  عبد  نغم  اإلذاعة 
قلبي جراحو" زارت  ردد"سافر من غير وداع فات في 
أحيت  ،وقد  رهيب  حزن  قلبه  وسكن  مرة  كآبة  سامح 
األغنية جرح الفاجعة الذي لم يندمل ،وذكر الصديق سمير 
تجمد  وقد  غرقا  ،ومات  عامين  قبل  صغيرا  رحل  الذي 
شبكة  سحب  يريد  غاص  عندما  البحر  عمق  في  أسفل 
الدفلى،ص  الحجارة")عبير  ببعض  علقت  التي  الصيد 
48( ويكفي أن عنوان الرواية"أهواك" هو عنوان أغنية 
شهيرة لعبد الحليم.وقد تمرن سامح على آلة العود حتى 
دعاه أبوه ب"خميس ترنان"وفي ذلك تحفيز على تحصيل 
أسمع  ينادي:"لم  سمعه  ما  الموسيقي،وكثيرا  الذوق 
نقرات الترنان،هل هو في الطابق العلوي يذاكر دروسه 
األوتار)1(  تعديل  يعييه  ولما  الدفلى،ص 41(  ؟")عبير 
يتنهد ويضع بالمسجل شريط "حاول تفتكرني" لصاحبه 
عبد الحليم ،وهو أحسن رفيق إلعداد امتحان البكالوريا 
)عبير الدفلى،ص 41( ولكن شدو زميلته سنية "بأعلى 
يعيرها  ال  وأغانيه"جعله"  الحليم  عبد  بمواويل  صوتها 
اهتماما"منذئذ إذ اعتبر ذلك سوء أدب)عبير الدفلى،ص 
50( إذ ال تكفي األغنية الجميلة ليكون مؤديها ذا مكانة 
،وقد  شيء  كل  قبل  أخالقية  شروط  من  بد  ال  لديه،بل 
الراسخ  الصحافي"بحبهما  بجمال  سامح  عالقة  توطدت 
التنشئة   -2 الدفلى،ص 77( 1  العندليب")عبير  ألغاني 
التدينية لدى أعالم سليمان بن يوسف: زهير كان محظوظا 
،صحيح أن أباه لم يلقنه الممارسات التدينية،نظرا لعمله 
 )13 الوادي،ص  حلق  )أهواك  التعاضدية  في  المضني 
فيعود إلى المنزل وأبناؤه "يغطون في نوم عميق")أهواك 
الجوية ذات يوم ،جعلت  ص 13( ولكن رداءة األحوال 

تعلم  "أهمية  ب  الصغار  يعظ  اإلبتدائية  السادسة  معلم 
فريضة الصالة والتهيؤ لها بلزوم ما يلزم من وضوء") 
م س ،الصفحة نفسها( ومن حسن حظ "زهير"أن هذا 
ممارسة  في  األطفال  حق  عن  يدافع  الملم)"القالوي"( 
الصالة،إذ"خاصم بعض المصلين الذين نهروا التالميذ في 
أمام  بمواقع  للظفر  تزاحموا  الجامع،حين  ميضاة 
زهير  تعلق  ازداد  وبذلك"  ن(  ،ص  س  الحنفيات")م 
إلى  عفوي  بحماس  وأمال،وسعى  ثقة  بالصالة،وازداد 
الجامع")م س ، صن ( ورغم أنه لم يكن محظوظا ،لما 
أخطأ في تحديد القبلة،وإذ لم يكن أسلوب تقويم الرجل له 
لطيفا أو مهونا لألمر،فشعر"بالخجل وانصرف فور إطالق 
اإلمام للسالم)..( دون أن يتمم المعقبات " ) م س ،ص 
،ن( فبحر البلدة يذكره اهلل مقصود الصالة،وموازياته من 
رضى  عدم  من  مالجىء  وظل،كانت  وشمس  سماء 
المصلين عنه" لم يسرح طويال مستذكرا هفوته الفادحة 
في الصالة...أحس أن الزرقة حياة والشمس نور والظل 
لم يهب حتى  البحرية حباها اهلل بما  البلدة  مأوى.طبيعة 
جزيرة األحالم جربة"' م س ،ص ن ( وجزيرة األحالم 
الحمى  من  زهير  ،فخروج  األجداد  جزيرة  هي 
نسيان  يعنيان   ، الشاطئي  الحمى  في  السكني،ودخوله 
الضغط اإلجتماعي بالحمى المسجدي. علم األب الممارسة 
ظالم  في  يصلي"  زهير"راكعا  اكتشف  الجديدة،فلما 
ليزيد  صالته"  من  ابنه  فروغ  وانتظر  الليل"ابتسم)..( 
التدعيم الذي بدأ باإلبتسام بواسطة الدعاء"دعا ربه أن 
يقبل منه الطاعة ويكلل أعماله بالنجاح")م س،ص 14( 
ويضيف واعظا بالمزح المأثور:"الفريضة يلزمها كيسة 
كان  والميضة،وإيذا  الصالة  بين  وجي  عريضة،ومشي 
الفكر مهموم والقلب يخمم ،ال تصح ال بالوضوء ال علم 
كيفية  المتقاعد زهيرا  المهندس  الرحمان  المهندس عبد 
،الصفحة  بالتيمم")م س  األوتار)أهواك،ص 68(  تعديل 
ظاهري  قبوالن:قبول  القبول  أن  إلى  إشارة  في  نفسها( 
وقبول باطني. يحافظ سامح على " أدعية النوم" وعلى 
القائل  بأبيه  متماه  العشاء،فهو  صالة  بعد  المبكر  النوم 
له:"ارقد نعاجي واصبح دجاجي،تعيش مالبالء ناجي") 
النوم  يومه،قبل  يختم  ما  وكثيرا  الدفلى، ص34(  عبير 
يسحب " مصحفه الصغير" من تحت الوسادة "فيقرأ ما 
تيسر" )عبير الدفلى ،ص37( ويفتح عينيه"وقد استيقظ 
من  فرغ  أن  بعد  قهوته  يرتشف  وهو  أبيه  صوت  على 
صالة الصبح وأعقبها بدعائه ألبنائه"ويرى أباه"تفيض 
على وجهه ابتسامة هانئة")عبير الدفلى ،ص 43( يحفزه 
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أبوه على كل أمر :"لو تنورنا،وتنجح ستكون لك مفاجأة 
سارة ،الكل يسأل في الحانوت عن تحضيرك لإلمتحان)..( 
استبشر سامح برضى أبيه وبإشراق وجه أمه المستدير")م 
س ،ص 44( يدعمه دعاؤه:ط اهلل يصلح رايك وينجح 
:دخل  متنوع  الوالد  تحفيز   )44 ،ص  س  الممالك")م 
الوالد بابتسامته المعتادة الواثقة،ووضع أمام سامح علبة 
خصيصا  لك  كثيرا،جلبته  تحبه  أنك  طازج:"أعلم  لبن 
لنا  بارك  دعائيا:"اللهم  مأثورا  ويضيف  اإلبن  "فيشكره 
الدفلى،ص 83(  عبير   ( منه")1(  وزدنا  زقتنا  مار  في 
بسمة  انتزاع  في  وظرفه  "بدعابته  ينجح  ما  وكثيرا 
الدفلى،  )عبير  سامح"  وجه  على  ارتسمت  عريضة 
المثل  إلى  الحكاية  ،من  الخطاب  أساليب  ص85(منوعا 
إلى الشعر العامي ،إلى مأثورات السلوك الغذائي واألخالقي 
والتفاعلي ،هو يتناول الشاي مثال،فيقول: "التاي نزهة 
والثانية  السهرية  األولى  حايزها  الدنيا  خصايل  جميع 
ينحي التعب والعيا والثالثة للضيف فنطازية فناجين فوق 
الطاولة راكزها والرابعة يخليه في سورية يتحزم لألمالك 
سلبياته  يبين  ولكنه   )85 الدفلى،ص  عبير  ويجهزها") 
أيضا من خالل حكاية ،تنتهي برفع البراد رغم سخونته 
جمل  قعدة  الجدار:"قعدتك  على  وتهشيمه  به  واإللقاء 
ومنظرك منظر حنش وفيت الفلوس مالجبيرة وباش تدور 
لي عالدبش" )عبير الدفلى،ص85( 1 تكاد ال تمر صفحة 
أو  مثل  أو  حديثي  نص  مع  قرآني  لنص  تناص  دون 
تضمين. يصف سامح حديث والده ب"الممتع" والمكرس 
لمكارم األخالق:"الرزق يأتي من باب واحد،لقد ذكرتني 
بأحد التجار الذين عملت معهم ،كان شديد الحرص على 
،بات  )يكفي  له:  أقول  المداخيل،كنت  من  اإلستزادة 
الرزق،هيا نغلق المحل(،فيرد لعل هناك زبائن قادمين،فأنت 
من  المتأخرة  الساعات  في  البيع  تعلم حالوة عمليات  ال 
الليل(وأنصاع لرغبته،وما هي إال دقائق حتى تلفظ بعض 
المحل  على  بعضهم  ندماءها،فيقبل  المجاورة  الحانات 
عالمات  إخفاء  صاحبنا  يحاول  فسادا،وعندما  ويعيثون 
ثم  الليل"  آخر  البيع  فلوس  بحالوة  المرة،أذكره  خيبته 
يرى  الدفلى، ص87(  )عبير  للصالة  ليستعد  ولده  يترك 
كلل،يزرع  بال  يعمل  األرض  في  سار  "أسدا  أباه  سامح 
في  األمانات  صادفه،يحفظ  من  وجوه  في  البسمات 
بيوت  إألى  الغاز  قوارير  يعمل،ينقل  ثم  متجره،ويعمل 
الحرفاء لجني بعض المال اإلضافي،ويفاخر بأنه لم يأخذ 
في حياته يوم إجازة ،حتى عشيات األحد كان يبتاع شيئا 
،لتحصيل  المتجر  في  فيبيعه  ليرحيه  األحمر  الفلفل  من 

شيء من المال اإلضافي الذي يستعين به على مصاريف 
عائلته ،هو ذلك الفارس..".."هو األب والمربي والصديق 
شيء")1()عبير  كل  واحد"كنتما  شيء  هما  والرفيق" 
الدفلى،ص 104( خجل المثلث زهير،سامح وسمير يعود 
إلى حضور الوازع لديه دائما:" بدا له أحد معلميه ،يراقب 
ما يجري في الخلوة مع يهودية غريبة")أهواك، ص97( 
الكالم  ذي  الدينية  التربية  مدرس  "حديث  زهير  يتذكر 
الواثق)1( النافذ للقلوب،الذي يلهج بإيمان العجائز")2( 
)أهواك،ص27( ولقد شجعه أبوه على حفظ القرآن:"أتذكر 
عندما كنت مجالسا للعم الطاهر ،الذي كان يراجع القرآن 
بالفوز  حينها  لبيته،وعدتني  المجاور  الصغير  محله  في 
اجتهدت وحفظت جزء  أنا  إن  مليم  قدرها 500  بجائزة 
ياسين  ربع  إنهاء  على  وشارفت  حفظته  وقد  عم)...( 
أبتغي  إمام جامع عمر،الشيخ رجب،ولكنني ال  بمساعدة 
ماال،فكالم اهلل أغلى")أهواك،ص 14( ولكنه يشكو له من 
سخرية أحد أصدقائه من صالته:" زاعما 1- بعد سخاء 
القطع  من  أهراما  يشكل  الغاز  قوارير  عليهم  يوزع  من 
نتائجهم  لقاء  تشجيعية  بعضها جوائز  ،يخصص  النقدية 
لم  أنه  )أهواك، ص39(  بالنجاح"  لهم  الدراسية"ودعا 
يبق من فرص لدخول الجنة سوى بقعتين،سيكونان حتما 
من نصيب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد،والمؤدب الشيخ 
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رجب..غفر اهلل له")أهواك ص 14( ويفتخر زهير بأنه 
صلى وراء اإلمام الشاعر جالل الدين النقاش صاحب"أال 
خلدي" الذي ختم خطبة الجمعة ب"اللهم انصر زعيمنا 
المجاهد الهمام،رمز التضحية واإلخالص واإلقدام،وبلغه 
من غايات النصر كل مرام") أهواك ص 14( 3- صورة 
المركزية  النواة  يوسف:  بن  سليمان  عند  الوادي  حلق 
صاحبه  يوسف)أو  بن  سليمان  عند  الوادي  حلق  لتمثل 
والظل  والسماء  وتوابعه)الشمس  البحر  في  زهير( 
والشاطىء() أهواك حلق الوادي،ص13( وهذا الفضاء 
اإلجتماعي  الضغط  نسيان  يعني  الطبيعي/اإلجتماعي 
،فزهير تعرض إلى انتقاد غير لطيف ،وإن لم يكن عنيفا 
إلى  الوصول  قبل  طويال  أثره  القبلة،ترك  في  لخطإه 
األمل"  اإلنفتاح "وأجنحة  له  يعني  الشاطىء  الشاطىء. 
البحر،قابلته  إألى  السير  في  رغبة  والطفولة:"انتابته 
إليه بنوافذ  زرقته الالزوردية ،أحس وهو يسير متثاقال 
بعمق  ،تنفس  المدى  على  تشرع  تنفتح،وروحه  قلبه 
،أحس أنه يستنشق الطفولة،أيام كان يركض هنا ويرحل 
كالريشة في األفق البعيد)..( وهذا البحر في نظره مجلى 
بقولة  وجزرها  مده  في  الموجةالسائرة  لإلاله:"ذكرته 
بال  مرددا  اهلل  يسبح  البحر  تقول)إن  كانت  مسنة  لعمة 
،ص  الدفلى  لربي")عبير  والرجوع  اهلل  إال  إاله  كلل:ال 
159( حلق الوادي مرتبطة في ذاكرة سليمان بن يوسف 
باألب،يستعيد أجواء حلق الوادي زمان،أيام البايات،وخالل 
مرحلة طويلة كانت تجمع أعدادا كبيرة من األجانب من 
المالطيين واإليطاليين واليهود" هذه هي النواة المركزية 
ومتمماته  البحر  يوسف:  بن  سليمان  الوادي  لحلق 
هذا  ولكن  ثانيا..  التاريخية  ومتمماته  ثانيا  أوال،واألب 
بظاهرة  سليمان  "سامح"  ذكر  يلوث،كما  قد  الشاطىء 
محمود ،زميله في المعهد الثانوي "تذكر يوم شوهد قرب 
الشاطئ يرتدي زي سباحة يكشف أكثر مما يغطي،ولما 
سأله أحد زمالئه محتجا عن سر تجرده من كل شيء حتى 
من رواسب مواقفه األخالقية المعلنة أجاب بأنها )جوانب 
بيولوجية(" يوثق زهير االشاطىء يرى فيه"أجسادا شبه 
كالم  مثل  تماما   1 وتتهاوى  وتدبر،تتحرك  تقبل  عارية 
أبيه. 2 استعادة هنا لدعاء عمر بن الخطاب. وتقفز في 
حلق  الممتد")أهواك  والبحر  الرمال  بين  الماء،وتسير 
ثنائية  بين  الوادي  حلق  يتمثل  وهو  ص15(  الوادي، 
إجتماعيا،القداسة  والشاطىء  الشريف  سيدي  :جامع 
ليجد  المسجد  من  الجمعة  يوم  زهير  يخرج  والمدنس. 
رفيعا  خيطا  أن  حدس  إجتماعيا:"  الشاطىء  أمام  نفسه 

القدس  العالمين..عالم  بين  خياله،يفصل  يسكن  وهميا 
والروح المتسامي الساكن فضاء الجامع ،الحاف بمصليه 
المصطفين على خط مستقيم،المولين تجاه قبلتهم ،وعالم 
أو  قيد  كل  من  متحررين  بمصطافين  المضطرب  البحر 
 )15 اتجاه")أهواك..ص  غير  في  حرج...والمتحركين 
الخط:المستقيم  مزدوجة  مركزية  نواة  إنها 
والمضطرب:"نحن في حلق الوادي مزيج متنافر متجانس 
هذا  من  حله  زهير  يجد  وهنا  م س ص98(  آن")  في 
التناقض الحاد،الرهيب ،وكان حال مزدوجا أيضا: التكيف 
واألم  األب  قيم  وراء  ناحية،خارجيا،واإلصطياف  من 
متالصق  فضاء  في  العالمين  تجاور  أن  أيقن  باطنيا:" 
وأهوائهم،ويجمعهم  مذاهبهم  اختالف  على  الناس  يوحد 
البشري  المحراب  في  وانتهاءا  تعروا،بدءا  أو  ،تستروا 
النهاية  في  فهم   ) ن  ،ص  س  الرهيب")م  والحضاري 
يد  من  يخرجوا  مراب،فلن  إلهي،في  سياق  في  األمر 
اهلل،واألهم أنه "لم يهتم كثيرا لطبيعة المفارقات وظاهر 
التناقضات التي كانت تطبع الحياة في حلق الوادي..ألن 
أبيه  وإسعاد  والديه  إرضاء  كان  نظره  في  األهم 
وأمه،والسير في طريق العلم والنجاح") م س ،ص 16( 
وأمه"  )والدين""أبيه  بالتكرار  انتماءه  يؤكد  وهو 
،"العلم"/"النجاح"( خاصة وأن العلم والنجاح اإلجتماعي 
مترادفان في نظر األب. يعترف زهير،أن "حلق الوادي 
وال  حقد  بال  الحياة  نكهة  ،هذه  العالمي  الفرح  عاصمة 
سهد،هي إكسيرها الطافح بالرؤية والرؤيا واألمل.." ) م 
س ،ص 73(، ورصيفها يراه "متنزها لكل العالم") م س 
،ص 80( وهي"تتسع للجميع") م س ،ص 73( بعضهم 
يبتغي  فرنسا  من  عاد  منهم  ،وكثير  خارجها  من  يأتي 
البلد..وكثيرون  أوكسيجين  من  ضخات  على  الحصول 
هنا  ،وكثيرون  بقسمهم  ليبروا  فجاؤوا  الحنين  عاودهم 
أسرار  جوانحهم  بين  يحملون  سنين  منذ  يرابطون 
استطاع  ،الذي  العجيب  المكان  سيرة  الحكاية،ويحفظون 
أن يأسر القلوب ويجمع اآلالف من األلسن واألديان،على 
هنا..ولكل  للغبطة  يدعو  شيء  الفاتنة..كل  أميرتهم  حب 
 )55 ،ص  س  م  المتجدد..")  الزمان  فرح  ن  نصيب 
شاطىء  أنه  يوسف،إلى  العم  يقرر  ما  إلى  ولكن،يعود 
العم  بتمثالت  المعتد  الجار  هذا  والسياح"  "المراهقين 
يا  بالنزهة عليه:"اصمتي  له  يوسف يصد دعوة امرأته 
امرأة..ال ينقص إال أن نجلس كالمراهقين والسياح على 
هب  من  يرتادها  التي  المطاعم  تلك  الطريق،في  ناصية 
ودب،وتلتهمك العيون،أولم تعلمي أن )القعدة في األسواق 
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تفسد األخالق( كما يردد العم يوسف..إننا لسنا مثل قطط 
باردو،ولكن اطمئني،لن أحرمك من السهر ،سآخذك قريبا 
إلى موقع ممتاز في الحمامات أو المنستير أو طبرقة)1( 
،ولكن عندما تنفرج األمور وتتيسر األحوال") م س ،ص 
غير  الوادي  لحلق  زهير  تمثل  نواة  تغدو  هكذا   )55
ازدواجية،ذات لون واحد:" هاهي المدينة التي تغنى بها 
،إلى  زهير  عيني  في  تتحول  األطرش،زمان،  فريد 
،مستهترون،متفسخون،والهثون  روادها  سوق،معظم 
القذرة،هذا يتمدد على  للوثاته  الجسد ومنصاعون  وراء 
فخذ رفيقته التي كشفت للعالم كل شيء..وذاك يعرك ظهر 
قرينته،بسالمتها،على مرأى الناس،مستعينا بمرهم واق 
امرأة  شظايا  يالحق  ،وهذا  الشمس  أشعة  تداعيات  من 
نهشتها العيون،ويستبيح جسدها الجميع بنظراتهم ..وهي 
وتوقظ  نهمهم  للعيان،تثير  البارزة  ومفاتنها  بمشيتها 
قنص  في  يتفننون  العارمة،وهؤالء  الرغبات 
فريستهم،فتراهم يترامون على الحسناوات العاريات،الالتي 
يلفهن حياء غادر،فيصورون لهن أنفسهم عشاقا متيمين 
الشط  يقف زهير موقفا صارما من  ") م س ص 91( 
إجتماعيا :" شعور بالبون الشاسع بين ما ينطوي عليه 
المغرية،كان يحرضه  بمفاتنها  للحياة وشغف  من عشق 
على رفض فداحة ما دأب عليه المصطافون ،من عيش 
صاخب ولهو ال حدود له)..( من حوله تأخذ الحياة إيقاعا 
الكبير  بالملهى  أشبه  للناظر  تلوح  راحت  بحيث  مختلفا 
،وجموع  األيام  تعب  من  للملتاعين  المفتوح  والمرقص 
المراهقين المنضمين حديثا لنادي "مدرسة المشاغبين" 
) م س ، ص103( ويفتحنا سليمان على "جرحه الغائر 
تقدمها  بريئة"  غير  بعنف"بسبب"مشروبات  فيه  أوغل 
هووي  تماثل  في  الطريق"  ناصية  المقاهي"على  إحدى 
مع "ناصبة كاذبة خاطئة" التي "تصلى نارا حامية")م 
س ص 104( إنه يريد حلق الوادي بريئة،أصيلة،رافضا 
األرياف  أبناء  البشر،يضم  من  العجيب  الخليط   " هذا 
تصرفاتهم  عبر  ،ليرسموا  والحضر  الشعبية  واألحياء 
سلوكا متنافرا 1 نفس الموقف ونفس اإلقتراح قد يتخذهما 
"عاملة   2 طبرقة.  أو  المنستير  أو  الحمامات  أصيل 
 3 آيتان  آية  الغاشية  حامية"سورة  نارا  ناصبة،تصلى 
و4،وقوله" َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهنََّم َهْل اْمَتأْلِت َوَتُقوُل َهْل ِمْن 
َمِزيٍد"سورة ق آية 30. ،يعكس األصول المختلفة التي 
مرة  يؤكد  وهنا   )104 ص   ، س  م  منها")  ينحدرون 
قاتلة  المتنافرة  الكثرة  نقبل  الجهنمية،إذ  أخرى واجهتها 
، ص  م س   (  )1( مزيد"  من  اآلخرة""هل  جهنم  مثل 

لها  متمثال  الجهنمية  الكثرة  هذه  زهير  يرفض   )104
المرتجفة  المدينة  واقع  في  يسرح)..(  غزو:"  جحافل 
كل  من  نصيبهم  نيل  على  المتلهفين  الغزاة  أقدام  تحت 
شيء" ) م س ص 104( :" يركبه الحنق أمام كل هذا 
يحدث  ما  مع  الماجوجي"  "الياجوجي-  البشري  الزحف 
كالم  من  ملتهبة  وقذائف  جلبة  يلزم،من  ال  ما  لزوم  من 
الحزام") م س ،ص 104( "أسئلة  مستورد مما تحت 
،وراح  الطري  رأسه  صخرات  على  تالطمت  وأجوبة 
حلم  بين  ما  الصارخة  بالمفارقة  ،مأخوذا  الذهن  مشتت 
هؤالء بالمدينة الفاضلة ،وبين من يقبلون على الدنيا في 
األنفس  تشتهيه  ما  يتناولون  الساحرة،الساهرة  المدينة 
وتلذ األعين") م س ص 108(إنه يرفض الغزاة:" منطق 
في  المسمرة  شذا  من  الغرباء  يتضوع  أن  يأبى  الحياة 
ولهوهم  سهرهم  بقايا  فيها  ،ويتركوا  الهادئة  بلدتهم 
الكامنة  المدينة  بغيرته عليها..وتتأبى هذه  الماجن،يأنف 
وونبعا  والطهارة  للنبل  صرحا  الطفولة  زمن  من  فيه 
الساذجة  ابتسامتها  بين  واألمومة،شتان  والحنو  للعطاء 
الرؤوم،وما بين قهقهاتهم الماكرة") م س ،ص 108( 4 
- صدمة الشاطىء اإلجتماعي وإعادة بناء الحمى البحري. 
كونيا)ال  إجتماعيا،ال  الشاطىء  نهارا،هو  الشاطىء 
كسموغونيا( شاطىء يرفضه زهير،هو شاطىء "الحزن" 
خرجت  كلما  66و67(:"  ص  أهواك،  اآلخرين)  وظلم 
المعروضة  اللحوم  غزارة  من  ،صدمت  نهارا  للشاطىء 
على طول الشريط األصفر)..( الناس يتحركون بال عقل 
الطفولية  الصدمة  بهذه   )65 أهواك، ص  منطق")  وال 
كان زهير السمير السامح مثقفا قلقا،فهذا ،حلق الوادي 
الزبيب/األصل  وادي  حلق  اإلجتماعي،يخنق  الشاطىء 
التي  العزيزة"الجربية  "الخالة  األب،وهي  رسخها  التي 
تألف "سامحا وقد استيقظ" على صباح اإلنسان" و"لم 
يجرؤ على مغادرة البيت") عبير الدفلى، ص 134( بيت 
اإلنسان كما يراه المثقف سامح،ابن أبويه وبيته ال ابن 
الشارع والفوضى ،فهو ابن مشروع هو"القرية بهدوئها 
والخيال"  التهويم  على  المحرض  ،وصمتها  الحالم 
وادي  ،حلق  الوادي  حلق  يريد  إنه  األرض"  ،هي"جنة 
العبير دون دفلى، بل بحي  الزبيب ،أومثله ،ومنه يعبق 
قمامات  الجربي،ودون  عمه  من  يرثه  مسكن  ذي  آخر 
"ملقاة في مدخل كل زقاق تحت وطأة القطط العابثة)..( 
روائح منفرة )..( وال تسبب أي ضيق ألهل الحي الذين 
أيادي  تجمع  أن  بعد  ،حتى  الزبالة  عفونة  على  اعتادوا 
أشجار  قرب  تبقى  ما  معظمها،ليتناثر  البلدي  المنظف 
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الدفلى)..( تنتصب كائنا غريبا يبدو ال مبرر له ") عبير 
الزبيب  وادي  حلق  امرأة  يريد  إنه   )21 ،ص  الدفلى 
كالخالة عزيزة امرأة حكيمة" بعقل ومنطق) عبير الدفلىن 
حي  إلى  الزبيب  وادي  تحويل  يرفض  إنه   )127 ص 
دفلى"وقد انسدت الدروب وغلقت اآلفاق بأكوام القمامة 
البلدة بأزيز محركات الشاحنات " ) عبير  )..( وضجت 
نسق  هانئة،تواصل  "بلدة  لتبقى   )132 ص   ، الدفلى 
 )134 الدفلى،ص  عبير  كوابيس")  بال  المعتادة  الحياة 
البيئة. شاطىء حلق  ذلك وعي سامح المسؤول بوزارة 
الوادي ليال،هو أقرب إلى وادي الزبيب،ولذلك فإننا ال نجد 
الشاطى  في  اآلخرين  سباحة  ترسم  كثيرة  لوحات  في 
نهارا،إال لوحة وحيدة ترسمه يسبح ولكن في الليل،ودون 
الخلف،وكاد  إلى  زهير  تراجع  جملة:"  في  تفاصيل،بل 
يهوي على الصخرة الكبيرة،ثم نزل وابتعد قبل أن يتقدم 
 )57 ليال")أهواك،ص  يستحم  أن  قرر  الماء،وقد  نحو 
النهار  شاطىء  باختراقات  ،مشوبة  الوحدة  هذه  ولكن 
حلق  حمى  فعال  يمتلك  ال  زهير،فهو  حموية  ،فتختنق 
الوادي،فمرة أخرى كان وحيدا"سلك طريق البحر وكانت 
الليلة مقمرة ،عندما وصل قريبا من المكان الموعود،تناهى 
شخص  على  العثور  توقع  أنين)..(  صوت  مسمعه  إلى 
مصاب أو رجل مسن)..( ولكنه لمح جسدين متشابكين 
من  متقطعة  تنساب  الهمسات  كبيرة..كانت  ثلمة  داخل 
شفاههما المتالصقة..كانا منخرطين في حركة متشنجة)..( 
صمت،وأجل  في  فانسحب  مكانه)..(  في  زهير  تسمر 
 )68 الرحمان")أهواك،ص  عبد  للسيد  الثانية  زيارته 
لتصنع  زهيرا  حفزت  عديدة  صدمات  من  صدمة  كانت 
الملحمة  لتلك  صدى  خياله  صار  سامحا:"ود  سمير 
الرومنسية المدهشة..لم يصح من صدمة المشهد إال على 
صوت شاحنة تسير بسرعة جنونية كادت تدهسه""واليلة 
دافئة" " ليتمشى جافيا صديقه") أهواك، ص 65( ولذلك 
كان يكتفي "مع زمرة من أترابه بمراقبة البحر الذي يمتد 
إلى  للميناء  مقابل  األول من رصيف صخري  قسمه  في 
التي  البواخر  يستهويهم منظر  كازينو،كان  قنطرة  حدود 
المشهد يسحر  كان  لتدخله  البحر  تعبر  أو  الميناء  تغادر 
الواثق" )أهواك،  البطيء  يتابعون سيرها  أنظارهم وهم 
ص18(أو السباحة مع خالنه في " رصيف اعتاد العوم 
فيه معهم ،عالوة على"مراقبة بعض الصيادين")أهواك،ص 
عقل  ،بريئا،وذا  آخر  بحري  مشهد  صنع  أجل  من   )71
للعمق  خطيرة،نظرا  الرصيف  في  السباحة  كانت  ،وإن 
ونظرا للتلوث ،ولكن عدم عقل الشاطىء كان يقتضي ردا 

عاقال من عدم عقل الرصيف. هذا زهير القلق على مصير 
حلق الوادي"تنفلت منه آهة مكتومة ") م س ،ص 104( 
صور  أمامه  مذهل..ترتسم  دوار  على  عينيه  ،"يغمض 
قد  المدينة  صورة  ..كانت  الصيف  أيام  آخر  في  البلدة 
أبهتت من فرط الركض والسير"حافية القدمين بال وجهة 
الخط  إلى  ،منحازة   )106 ،ص  س  م  عنوان")  وبال 
في  الخط،فيصرخ  المزدوجة  مطلقا،وهي  المضطرب 
خلقنا؟"ضمن"حيرة  تبا،ألهذا  حبيبته:"  ،وهي  وجهها 
على  يعزم  وهنا  ص107(   ، س  عارمة")م  وجودية 
العائلية  القيم  إلى  منحازا  المرائي  التكيف  من  الخروج 
األصيلة في العالم المتدهور)على حد تعبير غلدمان( :" 
حيادك  عن  المزعوم،ولتتخل  البراءة  رداء  فلتمزق 
المخاتل")م س ، ص107( وهنا فقط يبرز زهير ،المثقف 
في  متعبدا  ناسكا  يكون  ال  ،حتى  العصر  على  الشاهد 
في  معربدا  يكون  التاريخ،وال  حياة  هاجرا  محراب 
حانة،مطالبا بحلق الوادي مدينة فاضلة. إنه يرفض حمى 
/مومسا:" مدينة تعرض كل أسرارها وتهدي مفاتنها لمن 
يهتكها ،ممتدحة حسنها وجمالها في غنج ودالل"مطالبا 
بأصل يحمل الغيرة:" يضرب طوقا منيعا من اإلباء ،يصد 
الالهثين وراء لحظات مسروقة ،منفلتة من عقال الزمن 
والحياء") م س 109( وال يهمه إن كان ذلك " تجديفا 
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ضد التيار" " يبدو سلوكا غريبا") م س ، ص 108( 
في  يجعلهم   )107 ص   ( ورموزا"  أبطاال   " فيجند 
القوم عرى  يجمع  التناقض ف"  مدينة  "إجماع" ضمن 
المقاهي"  بأحد  حول"منضدة  الصارخ"  الخلل  رفض 
مقهى خيال المثقف الجبار،ليجمعوا من ثمة على " نبذ 
عفونة الوضع وفساد أخالق الناس وتبلد ذوقهم،ويرون 
في ذلك دافعا للتحرك على درب اإلصالح وإعادة بناء ما 
تصدع من األساس والجذور" ) م س ، ص 107( تجاوز 
، ص  م س  له")  ال مالمح  " شبح هالمي  لمدينة هي 
أمال  "حامال  زهير/سمير/سامح  يبقى  خاتمة:   )107
دائرة  من  الرؤيا  فيه  تخرج  أجمل)..(  غد  عن  مبهما 
اإلبهام" ) م س ، ص 108( وهنا يغدو المثقف متدخال 
حمى  إلى  "الدفلى"  حمى  ،يتجاوز  التاريخ  حركة  في 
الدفلى  يكفي  ال  صالح،إذ  العم  ميراث  من  كان  مجاور 
خجله  صاحبنا  الوادي،ليتجاوز  بحلق  وظالله  الظاهري 

صنعت"وادي  لقد  التاريخي.  والفعل  الرفض  نحو 
صفحة46(  15إلى  صفحة  من  الدفلى  الزبيب")عبير 
الجربية القواعد األخالقية لمثلث سليمان بن يوسف،محورة 
بذاكرة أبي المثلث والمنزلي للعم صالح،ولكن حلق الوادي 
بسطت كسموغونيتها على هذا المثلث،بينما صنع شطها 
أزمة الوعي وقلق المثقف الشاهد.لم يكن هذا الوعي بحثا 
متدهورا ، بل كان بحثا أصيال ،إبداعيا - رغم كل تجاذباته 
دفلوي  حمى  في  أصيلة  قيم  عن  اإلغوائية-  التناقضية 
"حلق  تصبح  أن  الوادي"  "لحلق  يمكن  متدهور،فكيف 
وادي الزبيب" أي واديا بهوية ونعت ال واديا دون هوية؟ 
ذات بحث أصيل آخر. المرجعية: 1( أمتاز عليك بأنفي،أو 
حلق  أهواك   )2  .2008 ن،تونس  د  والكركدن،  سمير 
 ، ن  د  الدفلى،  عبير   )3  .2008 ،تونس  ن  الوادي،د 

تونس 2007.
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     قبل الولوج في التجربة الصوفية لـ )ورقة الحلة( ، البد من اإلشارة إلى صيغة األداء الشعري الذي 
تمظهر فيه النص ـ القصيدة ، والذي جاء في صيغتين ، األولى هي صيغة القصيدة الطويلة التي كتب فيها 
عدد من الشعراء ) السياب ، البياتي ، عبد الرزاق عبد الواحد ، ياسين طه حافظ ، يوسف الصائغ ، ...( 
وإذا كانت المطوالت من بقايا طرافة طول النفس كما يقول المرحوم عبد الجبار عباس ، فان هذه القصائد 
تعاني من بعض العيوب ، مثل توالي المقاطع التي ال تضيف إلى بناء القصيدة شيئا ، أو تكرس الصور 
ذات المعنى الواحد ، أو تكرر مقاطع معينة ، كالزمة لها ، وقد لف الغموض بعض هذه القصائد ... لذلك 
حاول الشعراء استعمال عدة أساليب تعبيرية لمواجهة خطر القصيدة الطويلة ، فاقترب الشاعر مثال من 
منجزات الدراما ، فضمن القصيدة حوارا وسردا ، كما وأفاد من تقنيات المسرح مما أدى إلى أن تمسرح 

بعض هذه القصائد .

التجربة الصوفية يف ورقة احللة

صادق الطرحيي
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     أما الصيغة األخرى التي ظهرت فيها القصيدة 
ـ النص ، فهي صيغة قصيدة املدينة ، التي ظهرت 
تأثرت  فقد   ، فيه  ومما الشك  احلر،  الشعر  جتربة  في 
إذ ظهرت صور شتى   ، هذه الصيغة مبؤثرات غربية 
 ، عـاهرة   ، متخلفة  امرأة   ، للمدينة)مــومـس 
امرأة سبية ، مدينة مسحورة ، يوتيبيــا ، مــدينة 
مخيفة ( حقا كانت هناك جتارب حقيقية وصادقة 
لهذه  املسرف  االستخدام  لكن  املدينة،  إزاء  فنيا 
الصيغة أحالها إلى ركام متشابه من االنفعاالت ، وكان 
االختالف فقط في أسماء املدن أو القصائد ، وجتربة البياتي 

ليست ببعيدة عنا.
)ورقة احللة( هي إضافة  الكواز في  أن جتربة       ويبدو لي 
مزالق  من  سلمت  العربية  الشعرية  أساليب  إلى  جديدة 
الصيغتني الشعريتني ، دون أي تأثر بالغرض الشعري العربي 

في رثاء املدن , كما يتبني من خالل هذا التحليل.
     العنوان الكامل للنص هو )البتول ...اإلشراق ...االفول 
احلقائق  إحدى  إلى  مباشرة  العنوان  يحيلنا  احللة(  ورقة  ـ 
أو  الهرم   ، الشباب  أو  احلياة   ، العذرية  أو  )الوالدة  العضوية 
املوت( وهي حقيقة طبقت بنجاح في تفسير والدة ونشأة 
املدن احلضارية ، ثم موتها بوصفها كائنات عضوية . لكن 
الشعرية التي ظهرت في ورقة جبار الكواز جعلت للمدينة 
مقامات  سوى  تلك  الفصول  أسماء  تكن  فلم   ، آخر  أفقا 

صوفية يفضي أحدها لآلخر. 
 ، ، بنبؤة قيام مدينة عظيمة       ابتدأ النص ـ القصيدة 

كرم   ، علي  اإلمام  املتصوفة  رأس  هو  النبؤة  هذه  وصاحب 
الشمس((  مشهد  في  يصلي  ))مازال  الذي  وجهه  اهلل 
رتاج  فك  من   (( كشفا  إال  تكن  لم  املدينة  إن  يعني  وهذا 
في   / فسيح  سواه  درب  فال  اخللد  مسك   / أصدقه  الرؤيا؟ 
هذي الريح(( والشاعر ال يرى املاضي من خالل اخمللفات املادية 
يراوده  الذي  الكشف  خالل  من  بل  وثائق(   ، شاخصة  )آثار 
إزاء الشيء املاثل أمامه أو في ذهنه ، فباب عشتار ))اصفر 
ومن   / اخللود  علـّمها  من  النهار/   لون  واسود  الظل  لون 
أوقد في أضرعها الزمان؟(( والشاعر يسمع من حتت )أسد 
 )) املّيتون؟  ، فمتى يقوم  بابل( )) آجرة تبكي ورقيما يغني 
وهي  الشمس  لرفات  رؤيا   (( فهو  الشمس(  )مشهد  أما 
تفضي  ))أزقة   ... و)املهدية(  النسوة((  دموع  زخات  تقبل 
إلى نشور(( و)سينما الفرات الصيفي( هي ))أحدب نوتردام 

ينام حتت اجلسر القدمي((.
التي  العنوانات  هي   ، األخرى  الكشف  عالمات  ومن       
من  يتكون  فالنص   ، القصيدة  ـ  النص  خاللها  من  ظهر 
وردت  عنوانا  في تسعة وسبعني   ، ـ مقامات  ثالثة فصول 
تنازليا ضمن الفصول ، وال ميثل العنوان نفسه بقدر ما ميثل 
املدينة نفسها وبالتالي تساوت القيمة الداللية للعنوانات 
أمام املدينة ، فالفقيه  والشاعر واملدرس والغريب واخلطاط 
يحاولون  كلهم   ، والولي  واحلرفي  واملؤرخ  املعتوه  واخلمار 
الوصول إلى املدينةـ  الراحةـ  السلوى ، ليتخلصوا من األلم 
، ويعني هذا األمر في التصوف تساوي جميع املوجودات في 
ساعة   = البلدية  ))ساعة  بينها  فيما  املوقع  وتبادل  املقام 
أو املوجود  الزلزلة(( في محاولة للوصول إلى املثال األعلى 

األول الذي صدرت عنه هذه املوجودات :
     ) املدينة      األولياء ، ... ، الشعراء       املدينة (

     فاملكان هنا يتجاوز مصدره على الدوام ، فيحقق انزياحا 
أو  العليم  السارد  هو  زماني  رابط  وجود  طريق  عن  شعريا 

الشاعر الرائي.
     ومن عالمات الكشف األخرى ، هي عبارة االستفهام ))أين 
هي اآلن؟(( التي وردت في النص ست عشرة مرة ، والتي بدت 
لي كتعويذة سحرية حتمي املدينة ، وفي الوقت نفسه هي 
ورد أو دعاء يدعو به )املريد( للوصول إلى املدينة وهو يعلم 
أنه بداخلها ، لذلك ظهر ضمير الفصل بعدة صيغ ))هي ، 
هما ، هو ، أنا ، أنت ، هم(( أي أن صيغة االستفهام جتاوزت 
هنا  اإلشارة  والتفوتني   آخر.  إلى مدلول  النحوي  مدلولها 
إلى كثرة عبارات االستفهام في النص ـ القصيدة ، ))متى 
علمني  من  النول؟  أين  احلراس؟  مضى  أين  امليتون؟،  يقوم 
البكاء ؟من سرق التوت؟ أين الدرب ؟ كيف ننام الليلة؟ من 

تجارب ور ؤى
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...(( لقد وردت عبارات  البدوي هالل العيد؟  علق في مزمار 
االستفهام إحدى وتسعني مرة ، ومن املعروف في مسالك 
التصوف أن كثرة األسئلة ليست محببة من )املريد( ، لكن 
املريد هنا يخاطب نفسه في محاولته الوصول إلى املدينة.
     ومن العالمات األخرى في مسيرة الكشف ، هي كثرة 
التضمينات التي وردت في النصـ  القصيدة ، وهي لـ ) حيدر 
، قطري  أحمد شوقي  الكواز،  جبار   ، الكواز  ، صالح  احللي 
هذه  تكن  ولم  فلسطيني(  مدرس   ، املتنبي   ، الفجاءة  بن 
التضمينات اعتباطية ، أو جملرد التضمني ، بل جاءت متممة 
ملسيرة الكشف في النص ـ القصيدة ، ))ما وشوش الكوز 
إال من تأمله ـ  يشكو إلى النار ما القى من النار (( ))فصبرا 

في مجال املوت صبرا ـ فما نيل اخللود مبستطاع(( .
التي  املربعات       ومن عالمات الكشف األخرى هي وجود 
ليفهمها  أو   ، القارئ  ـ  املريد  قبل  من  لتمأل  فارغة  تركت 
املريد كما تبدو له من خالل جتربته الصوفية ـ الشعرية . 
غير أن العالمة األكثر بروزا في النص ـ القصيدة هي جتربة 
الفناء الصوفي ، وقد حتققت هذه التجربة في ) حب املدينة 

، النشوة ، زوال احلجب ، غلبة الشهود ، املعرفة(
1ـ )احلب( احلب هو الذي أنشأ املدينة ، واحملبة هي اإلرادة في 
التي  هي  األسدي(  الدولة صدقة  )سيف  وإرادة   ، التصوف 
عرس((  ليلة  في  نزهته  الشط  يرى  ))كان  املدينة  أنشأت 
))هذا أنا أفتح في غيمة قدري تأريخا / ليس لي من هم إال 
أن أدحرج ظاللي / حلمي وردة وعزائي مطر(( وهذا احلب حب 
بريء من الغرض ومنزه عن املنفعة ، واحلب هو الذي يجعل 
الشاعر  إن  هنا  ويلحظ  الصباح((.  كنجمة  عارية  ))احللة 

يتقمص دور سيف الدولة صدقة وكأنه هو بالذات.
2ـ )النشوة( يلحظ أن النشوة قد استولت على أشخاص 
وأخبرتهم  املدينة  لهو  جتلت  قد  وكأمنا  وأمكنتها  الورقة 
وترفع من ذكرهم بعد موتهم  رفاتهم  أنها سوف حتتضن 

))احتفل املوتى باللوحات وشاكر مبتسما مات(( وآخر
 )) احتضن كتاب اهلل واستغرق في امللكوت ، كيف ميوت(( 
 ، حسقيل  أما  للنور((  يسعى  بيتا  النهر  أقصى  و))في 
يتفقد  ))مازال  رجعة  بال  احللة  غادر  الذي  اليهودي  الصائغ 
أشبح السوق(( وهناك ألفاظ توحي بالنشوة )) املاء الكوثر 

، املاء السلسبيل ، دم السادة الشهداء(( .
 ، واملدينة  املريد  بني  الوسائط  )زوال احلجب( إن إسقاط  3ـ 
يعني أن عملية الوصول قد متت ، لذلك فقد حتولت الشواهد 
مكاني  إنزياح  يظهر  وهنا  أخر،  أشياء  إلى  للمدينة  املادية 
والطف  السعالة   )حمام وتوت( )) آجره حكاية  فـ   ، أيضا 

العيد((  صباح  في  املنبر  قارئ  تاله  وما   ، الشهيد  وصرخة 
األطفال  يرجع  حني  تسيل  دماء  ))آجره  آغا(  عمر  و)حمام 
السوق((  توقيت  ))ساعات  هي  الشط(  و)لقالق  بالبكاء(( 

أما )هاشم وتوت( فهو ))راية للحب((.
4ـ )غلبة الشهود ـ املعرفة( تعني غلبة الشهود أن شعور 
، أما املعرفة فهي  املريد ذاته قد اختفى نهائيا وفني متاما 
أعلى درجات الفناء ، وغاية سفر املريد . واملعرفة الصوفية 
بالوالية  الذي كاله حبيبه  املريد  به قلب  داخلي ميتلئ  نداء 
ـ  األفول  الدرجة في مقام  . وقد جتلت هذه  فيلبيه ضرورة 
))كنت  عموما   ، القصيدة   ـ  النص  وفي   ، بخاصة  الفناء 
أرى كتبا وأوراقا وعيونا تبكي وهي تئن على دمعات النسوة 
بني  نفسي  أرى  كنت   / متاع  وسقط  بلح  من  وأصفاطا   ،
ضجيج األنفاس الغرقى وسط هموم الناس(( واحللة ))راية 
/ أوقد العشق سرايا حلم نبوي / كفها أسرج القلب صالة 
عمري  تفاحة  أراها  ))مازلت  أيضا  واحللة  خطاها((  وهدى 
وأنيس ليالي الغربة  وضجيج الفرح املتردد في األنفاس ...(( 
القصيدة في مستويني  ـ  النص  نتمثل  أن  املمكن  .إن من 
املستوى  الشاعر،  انفعاالت  خاللهما  من  تظهر  داللني 
املستوى  وهو   ، املدينة  ذاكرة  أو  املدينة  خراب  ميثل   ، األول 
السطحي ، الظاهر للعيان الذي تتمثل فيه الدالالت كما 
هي ، طازجة وبريئة. أما املستوى اآلخر أو املستوى العميق 
اللذة  إلى  الوصول  ثم  ومن  اخلراب  هذا  في  اإلقامة  فهو: 
املعرفية ـ الشعرية ، نتيجة اإلقامة اإلختيارية  أو اإلجبارية 
في هذا اخلراب ، والشاعر ال ميلك إال أن يشكر املدينة على 
السماح له للتمتع بجمالها والفناء بها ، والشاعر )) مازال 
هناك / يقرأ توبته في ريح الغفران(( وفي هذا املستوى متت 
عملية االنزياح كاملة ) انزياح الدالالت ـ األمكنة ـ الذاكرة 
عملية  وتضمنت  الفولكلور(   ، التضمينات   ، األشخاص  ـ 
 ، األشياء  اتصال ظاهراتية مع  الدالالت هذه، عملية  إنتاج 
حني وجدها الشاعر تتحدث )املستوى السطحي( فأصغى 

إليها )املستوى العميق( .
     وكما قال النبي أيوب )) الهم أغثني من البلوى ، وارفع 

عن كاهلي األلم وخذ بيدي إلى السلوى((.
القارئ( إلى  ـ  املريد  ـ  الدولة  )الشاعر ـ سيف  فهل وصل 

السلوى ـ املعرفة ... من خالل هذه الورقة ـ التوبة ؟.
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شهادة 
َكَتَب شـاعٌر سـومرٌي مجهوٌل علـى لوحٍ ُعْمُرُه أكثَر من ستِة آالِف سنة ، ُوِجَد في أور:- " حياُتنا أقصُر من 
فتيلِة قنديِل المعبد ِلُنعانَق جديلَة الشمسِ  الطويلَة/وأحالَم الناسِ  الضائعة/ وُنسافُر بها إلى األبِد "الشيَء 
في الدنيا بدونِ  قوٍل ، والشيَء يعادُل الكلمةَ  ألَّنها األصُل ، والشيَء ُيعادُل جماَلها حين تكوُن إشاّريةً ، 
موحيةً ، متخفيةً ، وراَء ُكَومٍ  من القصصِ  والحكاياِت وما ُخبَِّئ بين السطوِر ، حتى ال أهرُم تحت وقعِ  

أقدامٍ  ُمسنَّنٍة ، مستاءٍة . أيقظتني دفعةً  واحدةً  على سواِد يومي :- الكلمةُ  الصادقة .
ففزعُت ، ففزعُت ، ففزعُت من قسوِة السماِء الرماديِة الشاسعِة في حياِتنا ، فتركُت الضوء ، ضوءها 
ة  ل ِقصٍّ بأناِمِلِه الناحلِة البيضاِء ُيضيُء ُعتمتي الداخليةَ  بحزنٍ ساكنٍ  كنُت يقظًا أكُتُب عن َوَجعي ، كتبُت َأوَّ
في حياتي عن وجِعنا العراقُي ، منذُ  كتابِتها وقفُت صغيرًا أتطلُّع بعيونٍ  مبهورٍة في أضواِء هذا الكون 
ِ وظلماتِه .. أيضًا كنُت مشدودًا إلى مشاعَر وتيٍّارات ُمختلفٍة حولَي تتضارُب وتتفاعُل ، وأنا أكاُد أرى . 
كنُت أرى ألنني كنُت أقُف على ُتراٍث قديٍم أُمدُّ َيدي إلى ناِر المستقبلِ ، وأكاُد أن اسُقَط وأنا في مكاني أرى 

هذا هو : 

 بأحزانِ الناسِ الضائعةِ
ُ
اإلمساك

شهادة 

 علي السباعي
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علي السباعي . وَقََف منذ ُ أن كََتَب أوَّل ِقّصٍة قصيرٍة لُه ، ومازاَل يُِلحُّ على الكلمِة مثُل طارَق الُنحاس ِ يطرُق كََلَمَتُه فتطرُق 
أصابُعُه في الوقِت نفِسهِ ويحاول أن يكوَن لصوتِهِ انعكاٌس وان يكوَن أليقاعاتِهِ تأَثيرٌ وصدىً . نحُن شعُب مغلوٌب على أمِرِه 
، شعٌب منخورٌ ، نََخرَتُْه عصابة ٌ ، شعٌب جعلوه بال ... ذاٍت ، هذا واقُعنا ، شعٌب متهرّئٌ ، كيانُُه مَتهرّئٌ ، كُلُُّه مَتهرّئٌ ، شعٌب 
مبنيٌ على السّلبِ ، هذا تاريخُه أََلَيَس هذا بكَاٍف بأن يجعَلنا نتعذُّب ، فنكتُب . كتبُت ، فكتبُت ، فُنكبُتُ ، فكتبُت ، ألنَّ النوافذ 
َ كانْت كلُّها مغلقةً  ، واألسالِك املُلتهمِة قد قََضَمت ّمنا الكثير ، ساَعَتها تعّلمُت كيَف أقاوُمها ، فكان أن قاومَتها بالكتابِة 
، ولعلَّ هذا ما كنُت أنا أحملُه درعاً لي : الكتابة ُ ، الكتابة ُ ذلك الترياُق الذي لم يستّطع أن يقتلني بل زاد من صالبِة عودي .

كثيرةٌ هي األحداُث التي َجرَْت وجتري جملتِمعنا ، وهناك شخصياٌت تعيُش على هامش ِ احلياِة ، ومتتلُك خصوصية ً في أفعالِها 
تبدو شاّذة ًفي عرِف األسوياِء فكتبُتها ألُنصَفها . في داخلي ألٌم ، ألٌم . لكّنه كبيرٌ ، كبيرٌ حتى إنني ال اعرُف كيف أكتُبه ؟ 
الكتابة ُ متثّل محورَ حياتي كلَّها وَجوهرَها ، وأعتقُد أنَّ الكاتَب هو : حامُل مصباح ِ ديوجينيس الذي يُنيرُ به ُعتمة َ اجملتمع ِ 
وإضاءة ُ وجوِه الهامشّيني من أبناِء هذا الشعبِ ، فكانْت قصصي دعوة ً للتعاطِف مع املظلومني ومَنِحَهم حرارة َ املشاركِة 
في املأساِة . اآلن سأفكُّ عقاَل هذه الروح ِ ، روح ِ علي السباعي وأتوكّل ، ألّن هذِه اجلذوة َ أنفقْت نارَها معي متأّججة ً ولم 

تخُفْت ، لذا سأكُتُب عن : األعمق ِ واألفدح ِ في نفسي .
في البدِء تساءلُت : إن كنُت مبدعاً حقاً أم هو مجرّد وهٍم ؟ تُرى كيَف سأعيُد نفسي إلى احلياِة لو لْم أكنْ كاتباً ؟ فكان بدون 
ِ كتاباتي ، ويدخلوَن قصصي بال وََجل وكأنهم ميارسون ما  َّبُع املنسّيون من أبناِء شعبي املظلوِم على هياكل  ٍ منّي يتر ِ أذن 
أعتادوه في أياِمِهم وساعاتِهم املنسّيِة كما هم . لكن! كنُت بكلِّ موَّدٍة أقتنُص انشغاالتِِهم بحياتِهم ، وتأمَلُهم حلالِِهم . 
ني بومضاِت حياتِهم طاَلبتْني باإلشفاق ِ عليهِم ِمنُهم ، ألن هؤالء من َمَنحني فرصة َ احتمال ِ احلياة ، طوبى لهم  لكََن ! متعُّ
، لقد تركوني أتّلذذ ُ بالكتابِة عن آهاتِهم ، وتدوين ِ مراراتِهم ، وصغُت هواجُسهم بحزن ٍ شفيف . لقد كنُت منهم ، فلهذا 
ال يؤاخذونني على ما اقترفُته من محّبٍة وألفٍة جتاَه عْصِف احلياةِ  بهم ، لقد جتشموا عناَء االمتثالِ  لقلمي وأنا - اآلَن - مكبٌل 
مبحبتهم . بفرحٍة غامرٍة كتبُت قّصصي كلَّها ، إنني انتفَضُت انتصاراً لكرامتي اجلريحِة ولكبريائي املهدورِة ، فلقد حددَُّت 
اخلاَلَص خالصَي الفرديَّ بالكتابة . أن األدَب يُعيننا على أن نكوَن بشراً صاحلني ، وعلى االحتفاِظ بإنسانيتِنا ، وقلُت في نفسي 
: َعَليَّ باملقاومِة والكتابِة للذاِت بدون ِ خوٍف ، وهكذا كتبُت قّصصي كلَّها التي َصوَّرُت فيها ما كنُت اعتقده . أدب املقاومِة 

حفاظاً على احلياِة . أدٌب غير نفعي ، منقذ ٌ روحيٌ للذات ، ولتفادي االختناق ِ وسَط اجملتمع ِ .
ُ. كتبُت عن  َّْف ولم تنتهِ هذه املأساة ُ احلياة  كلُّ شيء يبدأ مبأساٍة ، هكذا بدأْت حياتي " قصصي " مبأساٍة ، مبأساٍة لم تََتوق
أحداٍث سودٍ عشناها ، كتاباٌت ُمِقلَقةٌ  ، قَلقةٌ ، تُعّبرُ عن احلزنِ . ُحزنِنا ،حزنِنا العراقيِّ ، كتبُت عن الطريقِة التي أُحسُّ بها احلياة 

،  حياتُنا  بتناقُضاتِها املسّتمرة . كتبُت عن : عالم ٍكريٍه ، قذرٍ، ومرعٍب قد عشناه .
أننا نفهُم كالَم اللغة التي نتكّلُم بها . لكن ! كيف نبتكرُ كالماً للغِة القلبِ العميقة ؟

كالُم القلبِ كونُه جتسيداً ملأساِة الفردِ الذي يقُف وحيداً في وجهِ التيار . فكانْت جتربةُ  الكتابِة ال تصلُح لشيٍء وأنّها لم تكنْ 
أبداً طريقة ً للعيش ِ، تلَك هي جتربتي ولم يَُدرْ ببالي أنّها تّقدُم أجوبة ً عن أسئلِة احلياِة الكبيرِة . لكنَّ هذه القصص أثبتُّ 
بها لنفسي أنني موجودٌ . عندما بدأُت أكبر. بدأُت أفكًرُ بأالّ تكوَن لي وظيفةٌ رسميةٌ معيَّنةٌ ، كنت أريُد األستمرارَ في القراءِة  
وأحالمِ  اليقظِة . يقظتي عندما تقرأون قصصي لن جتدوا في هذه النصوصِ  أجوبةً  كبيرةً ، بل ستجدوََن حياةً  كبيرةً  وأسئلة 

ً أكبرَ. أسئلة ً بال ............. أجوبٍة .
كان ثباتي كبيراً على محاربِة الَعماِء و السكونيِة  واملوِت بالكتابِة ، الكتابِة الواعيِة ، والكتابِة الواعيِة دفَعْت بقصصي التي 

أكتبها إلى النضج ِ األبداعي .
قلت لنفسي :- علي السباعي . حافْظ على توازِنَِك ، وأحذرْ من أن تكوَن الكتابةُ  هَي الشيُء الوحيُد في حياتِك ، فكانْت هَي 

الشيُء الوحيُد في حياتي .
تتوالى األياُم  َعلينا ، أياُم هبل و سنينُه ، يوَمَ كاَن الزمُن زمَن ُهَبَل ولعِبتِه ، لنجَد أنُفَسنا رافضني لكلِّ شيٍء رغبةً  منا أنَّ ذلَك 

سيخلصنا في النهايِة لنرى النورَ أخيراً في حياتنا . حَتََطَم ُهبل ، وصرنا نرى :- الدَم أيضا ً بدَل أن نرى النورَ !!!
ترى هل نستطيُع أن نرى النورَ في حياتِنا ثانية ً ؟ كتبُت القّصة َ القّصيرة َ ألُثبت لنفسي أنَّ احلبَّ في العالِم مازاَل مّيتاً .

أن قصّصي تَُعَتبرُ حقيقة ً موجعة ًُمنّشدة ً باجتاِه الهموِم واملكابدات ألوضَح للناس ِ يوماً ما . بأنني سأكَوُن حرّاً . حرّاً بها . 
َّ من سنني ٍ  حرّاً بقصّصي إذا بي خالَل ما مر
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عجاٍف إنني كنُت أتعذُّب بالكلماِت والقصص ، وبالزمن ِ ونفسي ، وكنُت أسأُل نفسي دائماً وأنا أكتُب القصة :- ماذا أردُت 
القوَل من خالل ِ هذه القّصِة ؟ وبقَي هذا السؤاُل لي سؤاالً صادماً وفاضحاً بدرجٍة كبيرٍة . كنُت أعرُف ملاذا أكتُب ومِلَنْ كتبُت 
قصصي تلَك ؟ أَماَم هذا السؤال ترتعُد فرائصي َفِرقْاً ، أنُّه سؤاٌل جّبارٌ . جّبارٌ . رغم أنُّه سؤاٌل في الكتابة ُ ؟ فكانْت الكتابة ُ 

ببساطٍة :- هي جتربة ٌ ذاتّية ٌ الكتشاِف العالم .
. أذكرُ جّيداً وأنا أكتُب كنُت أبكي ،  فإذا لم يكنْ هنالك من غايٍة للكتابِة لكانْت عملية ُ كتابتها مضيعة ً للوقِت ليَس إالّ 
فكاَن بكائِي ، بكاُء قاصِّ ، كان بُكاًء إنسانياً ، أنه انفعاٌل أنسانيُّ ، أنُه امتدادٌ ألحزانٍ  عراقيٍة ال تعرُف الصمَت ، فبكائي كان نوعاً 
من املقاومِة للحياِة و للعيشِ  بكرامٍة ، ومن اإلمساِك بآِخِر أمنيٍة تفاوَت الزمن في جتسيِدها وضياِعها أياَم يِد ُهَبل احلديدية .
َّ معانقاً الكلماِت بشكل ٍ جنونيٍّ جنوبيٍّ ، فالكلماُت الزاَلْت مالذَي الوحيَد ، وليَس بوْسعي التراجُع ، التراجُع َعنْ  سأستمر

مشروعَي األبداعي ، وكيَف أتراجُع وقد فتَحْت لي الكلماُت أبواَب أسرارِها كلِّها ؟!!!
لقد منحتني الكلمات عاملها ومنحتني أيضا :- نبوءتها . نبوءتها النابعة من شغاِف القلب . الكلمةُ  هي :- حياتي ، وقّضيتي 
ارِة األسرارِ ، والكتابة ُ  ، وخالصي ، وألثِِرِها منحتني الكلمُة ّسـرَ اليقظِة ، اليقظِة الواعيِة ، ومكَّنتني الكلمة ُ من فتح ِ محَّ

هي :- التواصُل وكـاَن التواصـُل بالنسبــِة لـ )علـي السـباعـي( والدة ً ، وكانت الــوالدة ُنهوضا ً، ثم َفرَحاً .
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  ال أحد يشاطره خياالته، فقد اصطنعها من األوجاع والحنين، هي مركب  ، تواكب مع سني حياته ، 
تكونت تباعا، في كل مرة يضيف صورة، أو تشكيال ليعيد رسم معالمه. كانت في البدء ارتكازا لمعالم أكثر 
جماال ، صور من مدن شتى ، وأفكار مختزنة في أمهات الكتب ، قرأها في تعاقب أيامه ، مرات يستعيرها 
من معارفه ومرات تأخذه إلى الدار الوطنية ، وفي جميع الحاالت كان  يلهث من شدة القيظ والجري ، 
يخرج لسانه عطشا  إن وجد ضالته بين دفتي كتاب ، أو لوحة معلقة في جدار أو واجهة مبنى أثري يتدثر 

النسيان في أزقة بغداد.
عندما دخل الجامعة توسل إليَّ عميدها أن ينقله إلى إحدى كليات منطقة الوزيرية أو باب المعظم ، حتى  
القيلولة يذهب إلى كافتريا  الوطنية ومكتبة المستنصرية، وعندما يحين وقت  المكتبة  يظل يجري  بين 
بآخر  الكتب ويتجادلون  يتبادلون  ثلة من األصدقاء  البريطاني ، حيث  الثقافي  المركز  أو  "األكاديمية " 

األفكار..

)شهادة( 
سارد مل يؤرخ حلياته

محيد الربيعي
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هذا   من  مقربة  وعلى   ، السرد  في  جديدة  ألفكار  يروجون  فوكنر"  "وليم  "و  بروست  و"مارسيل  "كافكا"  كان  يومها 
كان"دستوفوسكي" و"هنري ميلر" و"هرمان مان" ، وبني كل الشلل يقفز  "غارسيا ماركيز" و"الرواد اليابانيون"،  وجوه جديدة 

كاألطفال يرتدون أحلى البزات وميرحون ويرفضون السكون في مقعد ثابت ..
هو تدرج من الثابت إلى املتحول ومن الغريب إلى ألعجائبي ، ينتقي ما يتفرد به عن اآلخرين ويجادل في استنباطات  لم تصلها 
اآلراء بعد ،ولم تتداولها األفواه ، وكان بحثه ما بني السطور هما وشغفا واستدراكا حتى اعتاد اآلخرون على الغريب الدائم 

منه ..
وقتها كان موسى كريدي يعج مبقهى البرملان مبا كان يالئم اخلدر في السرد ،  كانت مقهى" املعقدين" تطرح رؤيا سكرانة من 
أوجاع مفاصلها ، وفي األمسيات كان "يوسف الصائغ" يعزف لوحاته وقصائده في حديقة "احتاد األدباء" وليس ببعيد كان 

نادي الصابئة يستمع إلى "سعدي يوسف" بعدما أعياه التحرير للصفحات الثقافية في طريق الشعب .
في هذا املايسترو الذي يتوزع أيام األسبوع ويفترش بغداد من شرقها إلى شمالها ، كان ثمة فتى  يتدحرج باجتاه الكلمة ، 
أحيانا ال يسعفه الوقت للمتابعة والقراءة أو املواظبة على دروس اجلامعة ، لكنه حتما كان يضع خزينه من الصور واألحالم ، 

والتي ستصير الحقا خياالت .
في غفلة من زمن املتطلعني إلى اإلنعتاق ،  في بلد جبل على الذبح والدم ، خرج عفريت من قمقمه ليطوي بغداد واملقاهي 
واملنتديات والسكارى  حتت فوهة اخلراب ، كان الفتى قد نبت فوق جلده بعض الشوك ، فتح جوفه الرخو ملئات الصور واحلكايات 

والكتابات يلصقها عنوة ، ويخبئها بطريقة عجائبية لكي ال ترى إن شق جوفه .. ،
انتثر األحبة زنابق ورد في األمصار البعيدة ، كل صاحب ارتكن همه في بلد ، بعضها قريب ، بيد أن أقربها كان ارتهانا ملغامرة 

حدودية وجوازات سفر مزورة . دائما كان يحفظ أغنية حتى صارت تعويذة :
                 ) يا فشلة امللهوف ويدور هلة مبحطات (

األبناء والبنات الذي صار الشاب خاال وعما لهم ، اخبروه أن أمه طوال هجرته كانت تردد هذه األغنية مئات املرات ، فكلما 
تنوح عليه وعلى غربته تستحضر تلك األغنية حلنا وعويال جديدا  ، هو حمل األغنية في بدء الثمانينيات إلى الكويت ، غالم 
يافع لم ينشر إال قصتني أحدهما في ) التآخي ( واألخرى في ) الراصد (، وحامال في جوفه آالف الصور، ليعرض نفسه على 
، لم  . في داخله بكاء مر على أن يضيع في صخب العالم   ، الرافديني ذو القامة الطويلة وسليل سومر وبابل  الصحافة 
يسعفه الوقت كما كان في السابق ، وما دامت لعنة الدم املتفصد سفكا  في العراق تضافر جالوزة النظام ليسلبوه جواز 

سفره ،
عندما كان في بغداد خيره شرطي احتاد األدباء بني مسبة "سعدي يوسف" وبني االعتقال . في الكويت خيره القنصل بني عدم 

مسبة احلاكم وبني احتجاز اجلواز ..
إنه ذات العفريت الذي طوى بغداد بفحيحه ألدخاني، ينفثه ثانية عند شواطئ اخلليج ليترك ذاك الشاب مشردا بال هوية في 

بالد الرمال .
الصورة نفسها تتكرر ثانية ، أشد بأسا وأمض أملا ؛ عندما وجد نفسه في صيف عام 1990 أمام فوهة مدفع العفريت الذي 

غزا الكويت ليال .
في تلك اللحظة أيقن إن ما يجري خرافة كبرى ،وإن الوقائع تفرض سطوتها على غالم ال زال غضا، فقرر أن يتخذ األحالم 
مأوى له، وأن يفصل هذه األحالم مبا يعادل وطن ، فأخرج من جوفه الرخو كل الصور واحلكايات وأعاد نسقها مبا يتالءم مع حاله 

اجلديد.
لقد جلب في رحالته املكوكية بعض األمكنة والشوارع واألندية والورود وواجهات احملالت وأتكيت الفنادق ، ورصها مع بعضها 
ليخلق وطنه اجلديد ، كما أخرج من أمهات الكتب عشرات  الشخصيات وأسكنهم في وطنه ، إنهم يرطنون بلغات شتى 

لكنهم كلهم عاشقون ، ميلئون الوطن أغان وقصائد  ، ويفترشون األرصفة بال قيود .
يوم ذاك قرر أن يهجر القصة القصيرة ، ما دامت تضيق عليه فسح العالم  ، ويدخل عالم الرواية من بوابته هو، رواية النسق 

ألعجائبي والسرد ألغرائبي متخيال احلكايات صورا مجردة من وقائعها ، رابطا وشائجها بخيوط اخمليال ..
لم توافه ذائقته األدبية أن يبحر في مجرته اخملترعة ، فقرر دراسة أحوال اخليال وصوره والتقاطها ، وميكانيكية ربطها وإعادة 
خلقها من جديد ، وكان عليه أن يدرس فسلجة الدماغ والذاكرة وحوافز اجلهاز العصبي مبا يفرزه من تلقائية ردات الفعل 
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والشحن العاطفي ، متخذا من أبناء الوطن املصنوع في الذاكرة مادة لهذه الدراسة ، فلم يعد لديه "وليم فوكنر" أستاذ تيار 
الوعي بل صار أستاذا للنفس وأفعالها .

 بهكذا تنقيب وجد إن كل ما في جوفه ال يكون مدرسة جديدة في السرد ، فاتكأ على ابتكار اجلديد ، الذي رمبا جند بعض 
من تفاصيله بهذه املدرسة أو تلك.

 الشاب ـ بهذه الطريقة ـ قد تعالى على أوجاع العراق التي ستأتي ، وأيضا تصالح مع األمه املاضية وعذاباته بفقدان األهل 
واألحبة وأنطلق نحو أفق ال تصدمه فيه فوهة مدفع أو شرطي "إحتاد األدباء" أو فحيح عفريت خارج من قمقم ، كل هؤالء 
كانوا قتلة يطلبون دمه ، وعليه أن يحيلهم في سرده ، من املباشرة إلى تداعيات اخلياالت التي أعادت تكوينهم بشكل مغاير .
لقد  حترر من اخلوف واملوت املتربص في األزقة وعاد راويا منسجما مع ذاته ، ينتقي من وقائع احلياة غرابتها  ، معيدا تشكيلها 

وفق خيال بسعة العالم ، وبقي الوطن احللم ، وطن اخلياالت مرتعا ال ينضب لصور طافحة باجلمال والبهجة .
يصنع  العزاوي"  "فاضل  وعاد   ، فيه  اعتقاله  أيام  األبيض،   القصر  أمام  ويغنيها  قصائده  يلحن  الصائغ"  "يوسف  عاد  لقد 
راقصات يجمعن  بل صرن   ، الغربان فيها  تنعق  بغداد ليست خربة  وعادت مقاهي   ، تبني حياة أشهى   ، مخلوقات جميلة 
التبرعات ملشلولي احلروب واخلراب ، حتى بغداد التي صلب احلالج على أبوابها صارت تلملم أجزاؤه وتقدم عشقه وشائج وصل 

..
في تلك املرحلة راجع روايته االولى املنشورة في عدن )سفر الثعابني ( ؛ فوجد بعض الصور مبتكرة فيها ، لكنها غير مكرسة 
، ومحيال اآلالم إلى صور جميلة ، عندها أعاد مراجعة منهاجه منطلقا من رؤياه  مبا يضمن أفق عالم مترفع على األوجاع 

التالية :
ـ مخيلة الروائي .

ـ خلق البديل التجريدي .
ـ طبع التجريدي على واقع مفترض .

ـ إيجاد الصور املالئمة إلى اجملرد والواقع احملكي .
ـ الدالالت .

 مادام  اخليال هو القوة احليوية والعامل األول في كل إدراك اإلنسان ،  فإنه يحلل ويعيد ويخلق ويناضل ليخلع على األشياء 
وضعا مثاليا يوحد بينها . 

وهو ما يسعى إليه العمل اإلبداعي  ، ال بتمثل األفكار الرائجة في واقع احلياة اليومية أو ما متثل في بعض مظاهرها  من 
حركة اجملتمع  في هيأتها اجلماعية أو الفردية ،  بقدر ما متثل من قيمة مغروسة في البناء السردي و صورها التي تضبط 

حركة الشخوص.
 أن تشرب وتشبع الشخصيات باحلدث ، مهما كان جزئيا أو كليا للداللة على متنطق األفكار بشكل سلوك وخطوط ، حترك 
وتقود النص اإلبداعي ، وثمة الكثير من الرؤى التي تزخر بها حياة مجتمعاتنا الشرقية ؛ بدءا من األساطير ومرورا باملوروث 

ووصوال إلى احليلة العصرية لهي منطلقات تخلق قناعات ورؤيا ، ممكن متثلها مبا متتلك من أدوات في احلياة العامة .
التصالح مع الذات واإلخالص للعملية اإلبداعية كان العنوان الرئيسي لهذه املرحلة ، فكان البد من العودة  ، بعدما تخلف 

اخلوف مدفونا في  مدن الشتات .
التي تكونت  الرؤيا  الدم وبني  أعوام  األولى االحتكاك بني ما تبقى من ركام  بالدرجة  اغتراب تعني   العودة بعد ثالثني سنة 

ونضجت ، وأيضا العودة تعني اإلطاللة من جديد على واقع السرد ، الذي بدأ يتشكل عقب التغيير في 2003 . 
مع إنني أحمل في ذهني صورا لواقع مفترض ، جسدتها العودة  في روايتي الثانية :     ) تعالى وجع مالك ( ، محملة بدالالت 

ورؤى فكرية  ، توازى فيها احللم و اخليال مع موروث أمة ، عانت الكثير من عنفها الدموي .
 لم أكن أتوقع أن تستقبلني الساحة الثقافية بالترحاب )كما حدث( بسبب إشكاالت بنيوية ، ذاتية ، اجتماعية ، بيد إني 
في واقع األمر أجد املنافسة مع ذاتي في إنتاج اإلبداع هو احلافز الدائم في صيرورتي األدبية  ، كما كان في روايتي الثالثة ) 

جدد موته مرتني (.
لعل في روايتي القادمة أحمل فأسا ، أشذب بعض ما علق من عذابات الوطن األم ، والوطن الذي بناه خيال الروائي .      

تجارب ور ؤى
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 Things I've been silent about تقول آذر نفيسي في مطلع كتابها ) أشياء كنت ساكتة عنها    
( : " بحلول سنة 1984 ، شهدت ابنتي ] نيغار [ التي ولدت بعد الثورة اإلسالمية بخمس سنوات عودة 
القوانين ذاتها التي سادت أثناء عمرْي جدتي ووالدتي . وُأرغمت ابنتي على لبس الحجاب وهي ما تزال 
في المرحلة األولى من دراستها االبتدائية ، وتتعرض للعقاب إذا ما كشفت خصلًة من شعر رأسها .. إنما 

، في نهاية المطاف ، سيجد جيلها ] أي جيل نيغار [ ) ماركته ( الخاصة في التحدي والمقاومة " .
    غولشيفته فرهاني ، إذًا ، من جيل ابنة آذر نفيسي ، أو في عمرها تقريبًا ،  فقد ولدت في طهران ، 
وتحديدًا في العاشر من يونيو ) حزيران ( 1983 ، وهي ابنة الممثل والمخرج المسرحي بهزاد فرهاني 
، كما أنها أخت الممثلة شقائق فرهاني . ومنذ بداية حياتها الفنية اختارت التحدي والمقاومة وبذلت كل 

ما في وسعها كي تكون مميزة . 

يف مهرجان ) أبو ظبي السينمائي ( السادس
املمثلة اإليرانية غولشيفته فرهاني تتحرر من قيودها األنثوية وتبهر اجلمهور بأدائها الرائع

علي عبد األمري صاحل

المحور الفني 
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    في سن اخلامسة بدأت بدراسة املوسيقا والعزف 
على البيانو ، وحينما بلغت الثانية عشرة من العمر 
يومذاك   . طهران  في  للموسيقا  مدرسًة  دخلت 
كعازفة  الفنية  مسيرتها  تبدأ  بأن  تأمل  كانت 

موسيقية
 كالسيكية إال أن الظروف شاءت أن يقع عليها اختيار اخملرج 
داريوش مهرجويي ، وهي في سن الرابعة عشرة ، كي متثل 

في فيلمه ) شجرة الكمثرى ( ، حيث أُسند
إليها دور رئيس في الفيلم املذكور ، وهو دور ذو طابع ذهني 
 ) العاملي  القسم   ( في   ) ممثلة  أفضل    ( جائزة  عنه  نالت 
طهران  في  عشر  السادس  السينمائي   ) فجر   ( ملهرجان 

سنة 1997 . 
    تقول غولشيفته : " كنُت أروم أن أترك تأثيراً في الناس 
. عندما تعزف املوسيقا الكالسيكية فإنَك تعزف جلمهور 
إيجابياً في  مثقف وحسن االطالع . وددُت أن أُحدث تغييراً 
أغلبية اجلمهور ، إمنا تبني لي الحقاً أن السينما هي أفضل 

وسيلة تعبيرية ، أو باألحرى ، أفضل لغة لفعل ذلك " .
في  وتدرّبت  إيران  في  فرهاني  غولشيفته  ترعرعت      
اخملرجني  من  عددٍ  أيدي  على  السينمائية  مسيرتها  بداية 

في  وغاروا   ، واقعهم  تأملوا  ممن  البارزين  السينمائيني 
واغتنوا  واملعرفي  األدبي  إرثهم  من  ونهلوا   ، مجتمعهم 
بثقافة اآلخر وتقنياته وجعلوا يخرجون األفالم السينمائية 
ويعرضونها في بلدهم وخارجه ، كما صاروا  يحصدون اجلائزة 
 : تلو اجلائزة في املهرجانات السينمائية العاملية الشهيرة 

أوسكار ، كان ، برلني ، البندقية ، تورنتو ، وسواها . 
    وفي السنوات األخيرة رسخت في أذهاننا أسماء مخرجني 
مجيدي  مجيد  أمثال  من  المعني  إيرانيني  سينمائيني 
شاعر   : عادةً  عليه  يُطلق  الذي   ( كيارستمي  وعباس   ،
 ] الذهبية  ] السعفة  والذي حاز جائزة   ، اإليرانية  السينما 
عن فيلمه ] طعم الكرز [ في مهرجان كان السينمائي سنة 
1997( ، وأصغر فرهادي ) مخرج فيلم ] انفصال [ – وهو أول 
فيلم إيراني ينال جائزة   ] الدب الذهبي [ في مهرجان برلني 
السينمائي الدولي احلادي والستني سنة 2011 ( ، ومحسن 
 ، مخملباف  ومرضية   ، مخملباف  وسميرة   ، مخملباف 
 ، وتامينة ميالني   ، ، وباخشان بني اعتماد  باراماك  وصديق 
وسوزان تسليمي ، ومرمي شهريار ، وجعفر بناهي الذي ُحكم 
عليه بالسجن مدة ست سنوات ومنعه من صناعة األفالم 
بسبب كتابة سيناريو فيلم سينمائي يتعارض مع سياسة 
وتضع  املواطنني  على  صارمًة  قيوداً  تفرض  التي  بالده 

المحور الفني 

لقطة من الفلم حجر الصبر 
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من  وحترمهم  الشخصية  حرياتهم  أمام  حمراء  خطوطاً 
حقهم املشروع في نقد الواقع اإليراني الذي يعج باملشاكل 
االجتماعية والسياسية ناهيك عن االقتصادية بعد فرض 

العقوبات الدولية عليها في السنوات األخيرة .
الرمز  إلى  اإليراني  السينمائي  اخملرج  يلجأ  ما  غالباً      
واإليحاء واإلشارة اخلاطفة كي يدفع املشاهد إلى التفكير 
والتأمل ، كما يوظف " الرمز البصري " للداللة على معاٍن 
 ( ، وهذا ما فعله جعفر بناهي في فيلم  الدالالت  عميقة 
( ، حيث استخدم البالون األبيض املنطلق  البالون األبيض 

في السماء للتعبير عن الرغبة في احلرية .
       ولهذا ليس من الغرابة أن تتمرد هذه احلسناء اإليرانية 
القاسي  واقعها  على  الثالثني  ربيعها  تبلغ  تكاد  ال  التي 
والصارم من خالل الفن واإلبداع املتواصلني ، وتهجر بالدها 
 ، شأنها شأن كتاب ومثقفني ومخرجي سينما وأكادمييني 
ومنهم الكاتبة واألكادميية آذر نفيسي صاحبة كتاب ) أن 
تقرأ لوليتا في طهران ( الذي تُرجم إلى ما يزيد على عشرين 
بارسيبور  شهرنوش  والروائية   ، العربية  بينها    من  لغة 
فيلم  إلى  حتّولت  التي   ) رجال  بال  نساء   ( رواية  صاحبة 
مع  باالشتراك  نشأت  شيرين  اإليرانية  أخرجته  سينمائي 
شوخا آزري سنة 2009 ، والكاتبة فيرشته موالوي املقيمة 
، والكاتب شهريار ماندانيبور صاحب رواية  في كندا حالياً 
مخرجي  من  كثير  إلى  إضافة   ) إيرانية  حب  قصة  منع   (

السينما ممن ذكرنا بعضهم أعاله . 
    في الواقع لم يكن مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي 
املنعقد للفترة من 11 – 20 أكتوبر ) تشرين األول ( 2012 
الشابة   ، فرهاني  غولشيفته  فيه  تنال  الذي  الوحيد  هو 
 ( جائزة   ، بعد  الثالثني  تبلغ  لم  التي  املشاكسة  اإليرانية 
أفضل ممثلة ( ضمن مسابقة ) آفاق جديدة ( في املهرجان 
املذكور " بسبب أدائها الرائع في تنفيذ القصة " – بحسب 
  ) رأي جلنة التحكيم  – عن دورها في فيلم ) حجر الصبر 
الذي ُعرض مساء االثنني اخلامس عشر من أكتوبر للمخرج 
والروائي األفغاني عتيق رحيمي ، واملستند إلى روايته ذائعة 
وثالثني  ثالث  إلى  تُرجمت  والتي   ، نفسه  باالسم   ، الصيت 
الكاتب جائزة غونكور لسنة 2008 ، وهي  ونال عنها  لغة 

أرفع جائزة أدبية في فرنسا 
 ] ممثلة  أفضل   [ جائزة   : وأقصد   ( اجلائزة  فهذه   ، ال      
املمثلة  مسيرة  في  الوحيدة  وال  األولى  اجلائزة  ليست   )
مهرجانات  في  عدة  جوائز  نالت  فقد   ، البارعة  اإليرانية 
سينمائية كثيرة في داخل بلدها وخارجه ، وفضالً عن ذلك ، 
هي أول ممثلة إيرانية تظهر في فيلم هوليوودي ، على الرغم 

من العقوبات األمريكية على بلدها .. كان ذلك سنة 2008 
، حينما أطلت سافرةً ، من دون حجاب ، إلى جانب ليوناردو 
ريدلي  الشهير  البريطاني  اخملرج  فيلم  في   ، كابريو  دي 
سكوت ) كتلة من األكاذيب ( ، حيث لعبت فيه دور ممرضة 

أردنية مسلمة تقية حتمل اسم   ) عائشة ( . 
في  كبيرةً  ضجًة  أثار  حجاب  دون  الفيلم  في  ظهورها      
بلدها ، ومنعتها السلطات اإليرانية من مغادرة البلد قبل 
أن يسمحوا لها بالسفر إلى الواليات املتحدة ثانيًة حلضور 
العرض األول للفيلم الذي أُنتج وُصوًّر بني واشنطن واملغرب 

) وحتديداً في شارع ] محمد اخلامس [   بالرباط  ( . 
سابق  صحفي  دور  كابريو  دي  يلعب  الفيلم  هذا  في      
إلى  يُرسل   ،  CIA الـ  املركزية  اخملابرات  لوكالة  وعميل 
االستخبارات  قائد  مع  للعمل  عّمان  األردنية  العاصمة 
األردنية في مالحقة قيادي في تنظيم القاعدة يُشتبه بأنه 
يخطط لشن هجمات ضد الواليات املتحدة . وخالل عمله 
 . ) ) عائشة  املمرضة  األردنية يقع في غرام  العاصمة  في 
يتبع هذا الفيلم تقاليد اإلثارة البوليسية ويحمل بصمات 
الفيلم مقتبس  أن هذا  ، نقول  . وللعلم  سكوت املعروفة 

من رواية الكاتب األمريكي الشهير ديفيد اغناتيوس . 
سكوت  ريدلي  للمخرج  جداً  ممتنة  إنها  فرهاني  تقول      
ألنه خاطر في إسناده الدور في فيلمه لشخص ينتمي إلى 
تطلقها  التي  الشائعة  التسمية  وهي   ،  " الشر  محور   "
التحدي جديراً  كان   "  : قائلًة  وتضيف   . إيران  على  أمريكا 
فيلم  في  متثل  إيراني  أصل  من  ممثلة  أول  ألنني  باالحترام 

هوليوودي منذ الثورة اإليرانية سنة 1979 " .   
واخملرجني  والكتاب  الروائيني  من  العديد  لنا  أتاح       
 ، أفغانستان  في  احلياة  التعرف على طبيعة  السينمائيني 
ومنهم ، على سبيل املثال ال احلصر ، الروائي خالد حسيني 
 ، The kite runner في روايته      ) عّداء الطائرة الورقية
2003( التي حتّولت إلى فيلم سينمائي أخرجه مارك فورستر 
 A األلف  الباهرة  الشموس   ( الثانية  وروايته   ،  2007 سنة 
thousand splendid suns ، 2007 ( ، وعتيق رحيمي في 
 ، بالفارسية  كتبها  التي   ) والرماد  األرض   ( األولى  روايته 
شكيبة  مع  باالشتراك  لطيفة  األفغانية  الكاتبة  وكذلك 
هاشمي في كتاب       ) الوجه املسروق – عمر العشرين في 
والذي ترجمه إسماعيل  بالفرنسية  ( املكتوب  أفغانستان 
حلمي إلى العربية سنة 2002 . تهدي لطيفة كتابها هذا 
إلى " اللواتي أقفلن على كالمهن ، اللواتي أخفني شهادتهن 
في القلوب والذاكرات ، وكل اللواتي يعشن محرومات من 
" . كما أخرج لنا اإليراني  حقوقهن في بلدهن في الظالم 

المحور الفني 
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محسن مخملباف سنة 2001 فيلمه   ) رحلة إلى قندهار 
( الذي نال إطراًء ومديحاً من لدن اجلمهور والنخبة املثقفة 
، الذي  ( للمخرج صديق باراماك  ) أسامة  ، وكذلك فيلم  
يدعونا إلى عدم نسيان أفعال حزب طالبان الشنيعة وإدانة 
حكمهم وفكرهم . هذا الفيلم حاز ثالث جوائز في مهرجان 

كان سنة 2003 .
عائشة  بيبي   ( األفغانية  الشابة  بقصة  عرفنا  كما      
جنوب  من  املصّورة  التقطتها  التي  صورتها  فازت  التي   )
أفريقيا جودي بايبر كأفضل صورة صحفية نشرتها مجلة 
حكمت  الشابة  هذه   .  2010 سنة  في  األمريكية   ) تامي   (
وأذنيها  أنفها  تابعة حلركة طالبان بقطع  عليها محكمة 
. أمسك بها شقيق زوجها  بتهمة الهرب من بيت زوجها 

في حني قام الزوج بقطع أنفها أوالً وتبعه باألذنني . 
في  ُعرض  الذي   ) الصبر  حجر   ( فيلم  إلى  نأتي  واآلن      
مهرجان أبو ظبي السادس وهو من إخراج الكاتب األفغاني 

عتيق رحيمي ومثلت الدور الرئيس فيه فرهاني . 
    خالل حضوره املهرجان حتدث رحيمي إلى وسائل اإلعالم 
 ،  2005 سنة  كابول  في  أدبي  مؤمتر  انعقاد  قبيل  إنه  قائالً 
والذي كان مدعواً إليه ، قُتلْت شاعرة شابة اسمها ) نادية 
أجنمان ( . تقرر إلغاء املؤمتر . قرأ زوجها مجموعتها الشعرية 
) أزهار حمر ميتة ( فاستشاط غضباً وقتلها . أُودع زوجها 

السجن ومن ثم وقع صريع املرض ودخل حالًة من الغيبوبة 
. في هذه اللحظة تلقى رحيمي اإللهام وأمسك بالقلم ، 
إلى احلكاية  ، وراح يدوّن كتاباً مستنداً  أو جلأ إلى الكيبورد 
املطاف  نهاية  . وفي  الشابة  الشاعرة  لزميلته  التراجيدية 
 . غونكور  جائزة  على  رواية  بهيئة  كان  الذي  الكتاب  حاز 
وها هو ذا يحّولها إلى فيلم سينمائي باالسم ذاته ، ويقرر 

عرضه خالل املهرجان . 
حينما  رحيمي  عتيق  به  شعر  الذي  اليأس  حتول  لقد      
رواية  إلى   ، فنية  صورة  إلى  الشاعرة  زميلته  مبقتل  سمع 
والنقاد  اجلمهور  إعجاب  نال  سينمائي  فيلم  إلى  ثم  ومن 

على السواء . 
استفاد  بل  وحده  الواقع  من  يستق  لم  رحيمي  أن  إال      
أمام  من أسطورة فارسية عن حجر سحري حينما يوضع 
شخص ما فإنه ) أي احلجر ( يحجب عنه الشقاء واملعاناة 

واألوجاع وشتى ضروب التعاسة .
    لقد مزج رحيمي الواقع باألسطورة حينما دوّن كتابه ) 

حجر الصبر ( . ومن ثم حّوله إلى فيلم سينمائي .
    يؤكد اخملرج األفغاني أنه تالعب بفكرة حتويل الكلمات 
إلى صور مرئية حينما وافق جان – كلود كاريير على كتابة 
أبعاداً  يجد  بأن  األخير  رحيمي  عتيق  ووعد   ، السيناريو 
ً أكثر في الرواية التي ألفها . " لم أكن أريد مجرد  جديدة 
لهذه  أخرى  أبعاداً  أكتشف  أن  وددُت  بل   . لروايتي  تصوير 
املرأة ) ويقصد بطلة الرواية ( من خالل السينما " ، هذا ما 

قاله رحيمي .
لويس  السينمائي  اخملرج  يقول  كما   ، السينما  تقترب      
ما  أكثر   ، اإلنساني  التعبير  طرق  جميع  بني  من   ، بونويل 
ما  أفضل  على   ، حتاكي  إنها  بل   ، اإلنسان  نفس  من  ميكن 
البشرية  النفس  بها  تعمل  التي  الطريقة   ، احملاكاة  تكون 
إرادي  غير  تقليد  مبنزلة  يُعد  والفيلم   . األحالم  حالة  في 

للحلم .
    وقد أدرك عتيق رحيمي هذا الرأي فألفينا أنفسنا نغمض 
واخملرج  الكاتب  خيال  صنعه  فريد  حلم  في  ونغرق  عيوننا 

معاً .
    في فيلمه اجلديد ) حجر الصبر(  أبهرنا رحيمي بلغته 
الكمي  التراكم  مرحلة  جتاوزت  التي  اخلالصة  السينمائية 
جديدةً  لغًة  واستخلص  الفيلم  فن  في  اخملتلفة  للفنون 

تستقل بذاتها .  
    أخذنا عتيق رحيمي إلى بالده أفغانستان وصّور واقع املرأة 
هناك وسط النزاعات الدامية منذ عقود وفي كنف اجملتمع 

الذكوري والتقاليد االجتماعية الصارمة .

المحور الفني 
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    تدور أحداث الفيلم حول زوج مصاب برصاصة في عنقه ، 
يرقد في بيته بعد أن دخل في غيبوبة طويلة ، دفعت جميع 
رفاقه ) اجملاهدين ( السابقني إلى التخلي عنه ، فيما حتاول 
زوجته الشابة ) وهي بال اسم – مثلت الدور غولشيفته ( 
االعتناء به قبل أن تقرر في بلٍد حتكمه النزاعات ، أن حتكي 

له حكايات لم تكنْ تخطر له على بال . 
    حتّولت الزوجة إلى شهرزاد أفغانية ال تروي حكاياتها كي 
بل   ، ) وليلة  ليلة  ) ألف  ، كما في   احلياة  تبقى على قيد 
واملكاشفة  البوح  . تسترسل في  احلياة  إلى  زوجها  لتعيد 
منذ  هي  محنتها   ) باك  )الفالش  مشاهد  عبر  وتستعيد 
عهد الطفولة وكيف خسرها أبوها املقامر كل شيء حتى 
إلى رجٍل  تبلغ 17 عاماً  التي  " ابنته  " رهن  إلى  إنه اضطر 
في األربعني ليصبح زوجاً   لها . وفي حفل خطوبة الزوجة 
عنه  واستعاضوا  املقاتلني  مع  غائباً  الزوج  كان  الشابة 

بصورة مؤطرة وبجوارها خنجر . 
البيت  املسلحون  يقتحم  الفيلم  مشاهد  أحد  وفي      
 . يده  من  والساعة  إصبعه  من  الزوج  خامت  وينتزعون 
برجوع  تفاجأ  البيت  خارج  مهمٍة  من  الزوجة  تعود  وحني 
على  جترؤ  وال  الغرام  مبطارحتها  قائدهم  ورغبة  املسلحني 
القائد  هذا  يسألها  وحينما   . باخلنجر  نفسها  عن  الدفاع 

عن عملها الذي تنفق منه على الطفلتني وتوفر العالج 
 ،  " جسدي  أبيع   "  : قائلًة  جتيبه  زوجها  لرعاية  الالزم 
فكيف  ؛  بالرجم  ويهددها  العدوى  من  خائفاً  فيهرب 
جترؤ على فعل ذلك فيما يضحي املسلحون بأرواحهم 
يغتصبون  ال  املسلحني  إن  قائلًة  خالتها  وتطمئنها   .
عاهرة ، فهم ال يتباهون إال باغتصاب عذراء ، ألن هذا 
 .  " قوةً  ويزيدهم  بالذات  والثقة  بالفخر  يُشعرهم   "
وتضحك الزوجة ضحكًة مريرة وتصفهم بكونهم ال 

يفكرون إال بغرائزهم . 
    وفي أثناء بوحها للزوج الغائب عن الوعي تروي عن 
خالتها التي أصبح بيتها مكاناً للذة العابرة قولها إن " 
هؤالء الذين ال يعرفون احلب هم الذين يصنعون احلروب 
، والذي لم  الزوج الذي ال ميوت وال يحيا  " ، ومن هؤالء 
يعطف عليها ولم يقبلها خالل مدة زواجهما البالغة 
. إنها في  إلى وجهها  يوماً  ، ولم ينظر  عشر سنوات 

نظره مجرد قطعة أثاث ليس لها روح وال قلب . 
أجنبت  بأنها  الزوجة  تعترف  األخير  املشهد  وفي      
زواجها  يستمر  لكي  شرعية  غير  عالقة  من  ابنتيها 
معظم  في  عنها  غائباً  كان  الذي  العقيم  احملارب  من 
األوقات . وقبل أن تنتهي من كالمها تتحرك يد الزوج 
وتقبض على رقبتها فتطعنه باخلنجر حلظة وصول املسلح 
الشاب الذي أجج رغبتها وأيقظ أنوثتها . وينتهي الفيلم 
تنظر  مفتوحة  امليت  الزوج  عيني  إحدى   : متميز  مبشهد 
أما   ، – العشيق مندهشاً  الشاب  النافذة حيث يقف  إلى 
الزوجة فتحرك عينيها ناظرةَ إلى شيء مجهول ، في إشارٍة 
املرأة  ينتظر  الذي  الغامض  املستقبل  إلى  اخملرج  من  ذكية 

األفغانية .
    إن ) حجر الصبر ( بالتأكيد ال يشبه معظم األفالم التي 
. فشخصية فرهاني ال  العالم  الرقعة من  تنبثق من هذه 
تظهر بوصفها ضحيًة من ضحايا احلروب اجملنونة والنزاعات 
الذي  السبب  وهو   ، املتخلف  الذكوري  واجملتمع  القبلية  
الكلمات  أن  إال   . عليها  بالشفقة  يشعر  املشاهد  يجعل 
بأن  جديرة  وجتاربها  السينمائي  دورها  في  بها  باحت  التي 

تثير عاصفًة من اجلدل والنقاش .
الباريسي  منفاه  في  يفتش  رحيمي  كان   ، الواقع  في     
، مثلما ميكنها  الفرح  عن ممثلٍة قديرة بوسعها أن جتسد  
أيضاً  استطاعتها  في  ذلك  عن  وفضالً   ، احلزن  جتسد  أن 
والرغبة  األمل  وخيبة  والتهميش  واليأس  اجلنون  جتسد  أن 
املتأججة في ذات األنثى وكل ما يخالج املرأة من مشاعر وما 

المحور الفني 
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متر به من حاالت نفسية ومواقف إنسانية . 
    ومن الشيق أن نقول إن فرهاني لم تكنْ اختياره األول . غير 
أنها كانت مصممًة على التمسك بقوة بذلك الدور . كان 
رحيمي عنيداً في عدم إسناد الدور إليها ، أما غولشيفته 
فكانت مصرةً على أن جتعله يوافق . إمنا حينما شاهد عتيق 
الذي   ، ) إيلي  ) كل شيء عن  رحيمي فيلم أصغر فرهادي 
قدمت فيه فرهاني عرضاً مدهشاً ، بدأ رحيمي يغير رأيه . 

    تعترف املمثلة اإليرانية قائلًة : " إنه دور حتلم به معظم 
هائل  قدر  وينطوي على  باملونولوجات  إنه حافل   . املمثالت 

من اجلرأة والتحدي " .
بالعطاء واجلوائز  الفني مليء         إن سجل غولشيفته 
والتكرميات ، فمنذ سنة 1997 وحتى اآلن مثلت في أكثر من 
.. وهي لم تكتفي بكونها جنمة  عشرين فيلماً سينمائياً 
الواقعي وتنقلت من مهرجان  ُعرفت بأسلوبها  سينمائية 
إلى مهرجان ومن بلٍد إلى بلد ملواصلة مسيرتها الفنية ، فما 
من جناح يقنعها وما من جائزة تؤخرها عن خوض مغامرة 
التمثيل املرة تلو األخرى . أجل ، لقد عرفها اجلمهور اإليراني 
بوصفها ممثلة مسرحية أدت أدواراً في ثالث مسرحيات هي 
على التوالي : ) مرمي ومردويج ، 2003 ( ، و ) نرسيوس األسود 
، 2005 ( ، وهي ورشة مسرحية ، و) املفتش ، 2005 ( . وهذه 
( ُمنعت  التي أدت فيها غولشفيته دور) فيروزة  املسرحية 
في إيران . كما شاركت في حفلتني موسيقيتني قي ليدو 
مهرجان  خالل   ، نامجو  محسن  مع  باالشتراك  بفينيسيا 
فينيسيا لألفالم السينمائية في احلادي عشر من سبتمبر ) 
أيلول ( 2009 ، وفي ساال فيردي ، مع كونسرفتوار ميالنو ، مع 
زميلها محسن نامجو أيضاً ، خالل تقدمي األلبوم املوسيقي 
اجلديد ) أوي ( في الثامن من أكتوبر ) تشرين األول ( 2009.

    وعن دورها في فيلم ) بوتيك ( نالت فرهاني سنة 2003 
الثالث  القارات  مهرجان  في   ) ممثلة  أفضل   ( جائزة  على 
السنوات  وفي   .. بفرنسا  نانتيس  في  والعشرين  السادس 
األخيرة مثلت في أفالم سينمائية أخرجها عدد من أفضل 
مهرجويي  داريوش  فيلم   : اإليرانيني  السينمائيني  اخملرجني 
بهمان  وفيلم   ،  )  2007  ، السنطور  عازف   ( للجدل  املثير 
،  2006 ( الذي حصد جائزة احملارة الذهبية  ) هالل  غوبادي 
اخملرج  وفيلم   ، السينمائي  سيباستيان  سان  مهرجان  في 
إلى  يرمز  الذي  امليم  حرف   ( غوليبور  مال  رسول  الراحل 
للجوائز   2008 سنة  إيران  في  رُشح  الذي   )  2007  ، ماما 
 ، األجنبية  باللغة  فيلم  أفضل  مسابقة  ضمن  األكادميية 
التحكيم  قبل هيئة  فرهاني جائزة خاصة من  ونالت عنه 
( السينمائي  ) رشد  كأفضل ممثلة ضمن عروض مهرجان 

 ، املنعقد في طهران سنة 2007  والثالثني  السابع  العاملي 
وفيلم أصغر فرهادي    ) كل شيء عن إيلي ، 2007( ، الذي 
السينمائي  ترايبيكا  الفضي في مهرجان  الدب  نال جائزة 
وجائزتي ) أفضل مخرج ( و ) إختيار الشعب ( في مهرجان 
أفضل   ( جائزة  غولشيفته  ونالت   . السينمائي   ) فجر   (
الفيلم  وعن   ،  ) البرد  دمعة   ( فيلم  في  دورها  عن   ) ممثلة 
ذاته ترشحت في السنة ذاتها كأفضل ممثلة في مهرجان ) 
فجر ( السينمائي . وفي مهرجان كازان السينمائي الدولي 
نالت سنة 2006 جائزة ) أفضل ممثلة ( عن دورها في فيلم ) 
دمعة البرد ( ، وفي املهرجان نفسه سنة 2008 حازت أيضاً 
على جائزة ) أفضل ممثلة ( عن دورها في فيلم ) احلرف ميم 
فيلم  كما مثلت غولشيفته في   ..  ) ماما  إلى  يرمز  الذي 
عباس كيارستمي   ) شيرين ، 2008 ( مع املمثلة الفرنسية 
اخلامسة  الدورة  في  مرة  ألول  ومت عرضه   ، بينوش  جولييت 
هذا   . الدولي  السينمائي  البندقية  مهرجان  من  والستني 
الفيلم ُعد انعطافًة ملحوظًة في املسيرة الفنية للمخرج 

املذكور ..
    أما آخر جتربة سينمائية لها في إيران فكانت في فيلم 
) كل شيء عن إيلي ( الذي أخرجه أصغر فرهادي ، صاحب 
فيلم ) انفصال ( ، الذي حصد جوائز عدة ونال استحساناً 

دولياً أينما ُعرض .
    تقول غولشيفته في أحد احلوارات التي أُجريت معها : " 
شئُت أم أبيت ، إنني أمثل إيران . غير أن مسؤولياتي ليست 

جتاه احلكومة بل جتاه الشعب اإليراني " . 
    وفي جوابها عن سؤال حول االختالف الرئيس بني جتربتها 
فرهاني  تقول   ، املتحدة  والواليات  إيران  في  السينمائية 
أمريكا  في  السينما  صناعة  أن  هو  الرئيس  االختالف   "  :
أكثر.  إيران فهي جتريبية  في  أما   . إلى حٍد كبير  احترافية 
إنه شيء عسير جداً بالنسبة للممثلني . فأنَت ال تنال ذلك 
التقدير الكبير، وعليَك أن تنتبه للدوي ، واألضواء ، إلخ . في 
 . الواليات املتحدة األمريكية يقومون بكل ذلك من حولك 

السينما هناك أشبه بـ ] مملكة للممثلني واملمثالت [ .  
     اليوم تقيم غولشيفته فرهاني مع زوجها أمني مهدوي 
في منفاها الباريسي بعد أن ُمنعت من دخول بالدها بسبب 
احلكومة  تفرضها  التي  الصارمة  التقاليد   ) انتهاكها   (
أن  تدرك  إنها   . النساء  وبخاصة  املواطنني  على  اإليرانية 
عيون اإليرانيني جميعاً مصوبة إليها ، وهذا يعني أن عليها 
أن تتوخى احلذر بشأن األدوار التي تنتقيها ، ألن السينما هي 

األوكسجني الذي تستنشقه . 
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اوال .. املقدس بني الفكر الديني وااليدولوجيا 
       المقدس سؤال إشكالي بامتياز فكريا وحياتيا ، يستدعي الحديث عنه الكثير من الحذر اللتباس تعينه، 
وإن عملية التعبير عنه أو إطالقه على الجميع يتخذ أبعاد دينية و إيديولوجية عديدة بداخله ، وحتى عملية 
قراءته في  األدب أو الفن أو داخل الخطاب التلفزيوني كجزء من الفن تزداد صعوبة ألنه ال زال يعيش 
سؤاال جوهريا في مجتمعنا يرتبط بمشروعيته التي لن تتحدد نهائيا إال بتعيين حدود المقدس و حدود 

المدنس في الواقع والثقافة واإلبداع.
      وقد شاب مفهوم المقدس الكثير من  الغموض في تعريفه الذي تحدد بتعيينه بذاته و بمفارقاته ، وبما 
يقابله أي العادي و الدنيوي، وبما يتجاور معه أي الحرام والحالل وما إلى ذلِك ، وتعرف الدكتورة رقية 
حسن المقدس بأنه "مجموعة من المعتقدات الدغمائية و الطقوس اإللزامية المفروضة من قبل سلطة 
تراتبية") 1(، فيما يذهب الدكتور محمد العشري إلى الجانب الروحاني فيعرفه بأنه "القوة الخفية التي 

تبعد األشياء والكائنات و الجسد و السلوك و مظاهر الوجود عن اليومي و العادي") 2(.

أنسنة املقدس 
يف اخلطاب التلفزيوني العربي املعاصر

عمار إبراهيم الياسري .. باحث وأكادميي

المحور الفني 
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البشرية بصورة  األنساق        إذن هو نظام كوني يحكم 
خارقة للمألوف اليومي ، ويعتبر املقدس الفكرة املؤسسة 
للدين، وله سلطة مركزية على من يرتبط به بعالقة قوية، 
ما  وفي كل   ، مواضيع مختلفة  في  القدم  منذ  وقد جتلى 
وهكذا   ، وعجيبة  خارقة  أشياء  فعل  بإمكانها  قوة  يعتبر 
كان اإلنسان منذ الصيرورة األولى وصوال إلى اليوم يرى في 
واألمكنة  واملغارات  املاء  وينابيع  الشجر  و  وجل  عز  )اهلل( 
ويزورها  بها  يتبرك  مقدسة  انساقا  ذلك  وغير  واحليوانات 
ويتضرع إليها عبر شعائر وطقوس معينة ، وعندما نحاول 
عن  التعبير  وحتى  له،   تدنيسا  ذلك  يعتبر  حدوده  ضبط 
املعتدل  فيها  متناقضة  أشكاال  يأخذ  تأكيده  و  تبجيله 
جدلية  محاولة  في  العقل  وجد  هذا  كل  وفي  واملتطرف، 
و  األنثروبولوجية  الدراسات  ابستمولوجيا  مع  خاصة 
السوسيولوجية و السيكولوجية ، كما وجد اإلبداع الفني 
التلفزيوني والسينمائي بشكل خاص مما يخصب  واإلبداع 
أبعاده االستعارية والتخيلية وصوال إلى تشكالت روحانية 
الطقوسية  خاصيته  إضفاء  محاولة  في  التلقي  آلليات 
التي تخلقها حلظة املشاهدة املرئية،  لينفذ بعد ذلك إلى 
األعماق ويستدعي فيها ما يبدو منسيا و ال مفكر فيه و 

مطلقا بال حدود أو حتى مسكوت عنه.
املقدس  وضع  الديني  الفكر  أن  لنا  يتبني  وهكذا        
باخلالق  االميان  خالل  من  بها  املساس  ميكن  ال  حدود  في 
تدعو  نزلت  التي  السماوية  والديانات  وجل  عز  األوحد اهلل 
لوحدانيته مثل اإلسالم واملسيحية واليهودية وما إلى ذلك 
، والتي اختلفت أدبياتها في تقدمي مقدسها الديني سواء 
كان اخلالق أو أنبياءه أو أولياءه مستندين في طريقة رسمه 
من  لديهم  املتشكلة  الديانة  أدبيات  إلى  تصرفاته  ورسم 
)اهلل( عز وجل ومن أحاديث وتقريرات  النصوص املنزلة من 
اجتهادات  عن  فضال  الصالح  السلف  أخبار  من  أو  أنبياءه 
مثار  هي  العلمائية  االجتهادات  وتبقى   ، اخملتلفة  العلماء 

اجلدل لكثرة االختالف في رسم  حدود القداسة فيها .
      ان عملية قراءة التاريخ وتأوليه فتحت الباب أيضا لقراءة 
أخرى مغايرة متلبسة بلباس االيدولوجيا ، وهذه املرة تركت 
واآلماسي  اجلامعات  زى  لتردي  والكنيسة  اجلامع  جلباب 
، لتقدم املقدس بطريقتها  األدبية والصحف وما إلى ذلك 
اخلاصة املبنية على مرجعيات متنافرة إن صح القول سواء 
كانت سايكلوجية أو سيسيولوجية أو سياسية وغير ذلك 

.
      وقد عرفت االيدولوجيا في املعاجم الفلسفية بأنها 

وقوانينها وعالقتها  واملعاني وخصائصها  األفكار  " دراسة 
بالعالمات التي تعّبر عنها والبحث عن أصولها بوجه خاص 
كما صوره وابتكره )دستوت دوتراسي( ،وقد يطلق هذا االسم 
على التحليل واملناقشة ألفكار مجردة ال تطابق الواقع ")3 
(، نستنتج من ما ورد ان االيدولوجيا فضال عن مرجعياتها 
التي متلي عليها شروطا تخضع لقوانني التحليل واملناقشة 
وهذا البعد قد يتخطى ثوابت املقدس في الفكر الديني أو 

لدى رجال الدين كل حسب قراءته اخلاصة .
هم  املتحررة  اجملتمعات  في  االيدولوجيا  رجال  ويبقى       
السياسة  علم  في  وخاصة  املقدس  بتوظيف  املعنيون 
واالقتصاد والفن ونواحي احلياة اخملتلفة البعيدة عن سلطة 
اخلطاب الديني نوعا ما بسبب نزعات التحرر من املنظومة 
الدينية وبزوغ سلطة رأس املال احملركة للمنظومة اإلعالمية 
في  التاريخي  املقدس  صناع  احد  السيناريو  كتاب  ويعد   ،
أعمالهم اخملتلفة والتي تخضع ملرجعيات باثة للنص فضال 
عن املنظومة العالئقية لبنية النص املترسخة في اجلهاز 
املفاهيمي للكاتب والتي تطلق عليها األلسنية البلغارية 

جوليا كرستيفيا التعالق النصي للموضوعات اخملتلفة .
موضوعة  العربية  التلفزيونية  الدراما  قدمت  وقد        
تشكالتها  منذ  الدينية  بوصايته  املقدس  النص  البحث 
األولى مطلع الستينات من خالل محاكاتها السرد القرآني 
عن  أو حتى  األنبياء  احلكائية جلميع  في مختلف نصوصه 
عالقة الفرد )باهلل( عز وجل ، ولكن الناص )أي صاحب النص 
الدين  رجل  إلى  كبيرة  كل  في  يلتجأ  كان  السيناريست( 
)أي  اخملرج  وكان هو  اإللهي  اخلطاب  الذي كان ميثل سلطة 
رجل الدين( إلبعاد الشخصيات املتنوعة مثل البايلوجية أو 
السيسيولوجية أو السيكولوجية وجتليات بنية السرد في 
بنية النص ، حتى شاهدنا مسلسالت كثيرة ناقشت قصص 
األنبياء من على الشاشات العربية على وفق ما ذكر سابقا ، 
بل حتى الدراما اإليرانية بقيت قابعة حتت هذا التوصيف في 
كبريات أعمالها التي كانت تقدم حتى وقت قريب ، ولكن 
هذا ال مينع من ظهور أعمال خالفت املألوف على حد قولهم 
بقراءة املقدس بكل متفصالته وقدمته بقراءتها اخلاصة مما 
أو األنساق  الدينية  ترك جدال واسعا في أقبية املؤسسات 
التهديد  بني  ما  فيه  اجلدل  طرق  تنوعت  وقد   ، اجملتمعية 
واالستنكار والتكفير والزندقة وأخيرا املنع من العرض على 
األيدلوجية  املرجعيات  من  ينبع  كله  وهذا  الفضائي  البث 
الوعظ  خالل  من  ترسخت  والتي  البلدان  بها  ترتبط  التي 
الديني واألنظمة احلاكمة والعادات واملوروثات االجتماعية ، 
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وقد يزداد اجلدل حدة إذا كان الناص متمردا على ما هو مألوف 
ثار  التي  األعمال  ، وكثيرة هي  اإلبداعية  قراءته  بلده في  في 
العقاد  مصطفى  للراحل  الرسالة  فيلم  من  اجلدل  عليها 
إلى مسلسل السيد املسيح للمخرج وصوال إلى مسلسل 

احلسن واحلسني )عليهما السالم(املنتج عام 2012. 
القرن  سبعينات  ومنذ  العاملية  والسينما  الدراما  أما        
أن  بعد  متنوعة  بقراءات  املقدس  بنية  قدمت  فقد  املنصرم 
وقت  منذ  الكنائسية  الوصايا  فضاء  من  اخلروج  استطاعت 
واألدب  الفن  في  الطليعية  املدارس  بطروحات  متأثرة  طويل 
بني  ما  أفكارها  تشظت  وقد  أيضا  األيدلوجية  وبالقراءات 
القراءة السطحية املسيئة للمقدس أو القراءات الفلسفية 
وبطبيعة   ، والالجدوى  واجلدوى  والعدم  الوجود  ناقشت  التي 
احلال كانت القراءات الثانية هي من تركت اجلدل احلاد في أقبية 
اآلماسي األدبية والكنائسية وحتى اإلسالمية ، ويبقى فيلم 
)إالم املسيح( The passion of  the Christ(( مليل جبسون 
من أكثر األفالم التي أثارت موجات من القبول والرفض في آن 

واحد معاً في أوساط اجملتمعات املسيحية واليهودية .
عرفت  وقد   ، األنسنة  احلداثة  وراء  ما  طروحات  ومن        
أو غيره  اجلماد  إنسانية على  إضفاء صفات   " بأنها  األنسنة 
ممن ابتعد عن التشخيص االنسانوي، إما مبخاطبتها خطاباً 
إنسانياً بالنداء,أو بإسناد فعل أو صفة عليها ") 4( ،ولو تابعنا 
اغلب األعمال الدرامية التي تناولت قصص األنبياء واألولياء 
أخفاء لشخصية  فمن   ، االنسنة  في  تنازليا  اتخذت مسارا 
علي  واإلمام  وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صلى  محمد  الرسول 
الذي  اجلزئي  اإلظهار  إلى  الرسالة  فيلم  في  السالم(  )عليه 
البيضاء  القداسة  هاالت  بوضع  اإليرانية  الدراما  شهدته 
على رؤوس األئمة )عليهم السالم( كما في مسلسل اإلمام 

، وصوال إلى اإلظهار الكامل إلى شخصيتي اإلمامني  الرضا 
اخلليفة  وشخصية  السالم(  )عليهما  واحلسني  احلسن 
بها  مر  التي  االنسنة  عملية  إن   ، )رض(  اخلطاب  ابن  عمر 
اخلطاب الديني بطبيعة احلال هي نتاج احلراك الفكري للذات 
أغوار ما هو مسكوت عنه ومحاوالت  اإلنسانية في كشف 
احملاكاة  في  الدراما  أوقع  والذي  املتزمت  اخلطاب  من  التحرر 

البسيطة للوازع الديني.
      إن إسقاط االنسنة على املقدس ليست عملية اجتراحية 
لشخوص  األولى  الصيرورة  حملاكاة  محاولة  هي  بل  جديدة 
املوانع  عليها  أسقطت  والتي  والصاحلني  واألئمة  األنبياء 
الحقا ، إذا هي عودة لالنسنة السابقة التي متيز بها املقدس 

وسط محيطه االجتماعي والسياسي .
ثانيا ..  معاجلة املقدس في الدراما التلفزيونية العربية 

      إن اخلطاب التلفزيوني والسينمائي فضال عن كونه أداة 
ناقلة للموضوعات الدينية فهو من جانب أخر داعم للعقائد 
وفق  على  تهيمن  أن  لها  يراد  التي  أو  املهيمنة  واألفكار 
أخرى  ومن جهة  اقتصادية،  أو  دينية  أو  اشتراطات سياسية 
قد يكون معاكساً أو عامالً دحر عقائد وأفكار أخرى يراد لها 
أن تشتغل بفاعلية محدودة داخل  أو  أن تتعطل  أو  تندثر  أن 

املنظومة االجتماعية املعينة .
تيري جليام  قرداً( للمخرج  )اثنا عشر  فيلم  تابعنا        ولو 
واملنتج عام 1995 نلحظ  إن هنالك انساقا إيحائية إلى الفكر  
يعجز  صورة  الفلم  يرسم  إذ  واملسيحي  اليهودي  الديني 
الفكر البشري املعتاد عن إدراكها مثل املنقذ املقدس، إذ اوجد 
له صورة إنسانية ميكن أن تتحقق في أي زمان ومكان ضمن 
 2032 عام  في  الفلم  يبدأ  حيث  عادي،  إنسان  أي  إمكانيات 
البشر  لسكن  صاحلة  تعد  لم  بأنها  األرضية  الكرة  مصورا 
بليون  من  أكثر  على  وقضى   1996 عام  بدا  فيروس  بسبب 
شخص ، هكذا يبدأ الفيلم مبجموعة من اإليحاءات األخروية 
مع عناوين الفلم التي تؤكد ذلك، ثم نشاهد اكتشاف عالم 
يدعى )ويلس( دواء يقضي على هذا الفيروس ويعيد احلياة إلى 
األرض، إذ يعود )ويلس( بالزمن لبداية التسعينيات ويكشف 
ستسمح  والتي  بعد  فيما  ستقع  التي  األحداث  للناس 
قرداً  عشر  أالثني  ميثلون  الذين  القدماء  العرافني  لظهور 
، ومن خالل استمرار األحداث  الفلم  إليهم في بداية  املشار 
نستشف أن )ويلس( كائن أخروي له القدرة على التجول بني 
األزمنة واألماكن بقوة خارقة في تناصات مع السيد املسيح 
)ويلس( املنقذ  السيد  إن  املثير للجدل  ، ولكن  السالم  عليه 
في  نشاهد  حيث   ، دينية  وليست  علمية  بإيحاءات  يتحرك 
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يخضع  في مصحة عقلية  األخيرة وضعه  الفيلم  إحداث 
إصابته  بتشخيص  ينتهي  والذي  النفسي  للعالج  فيها 
يحاول   2035 العام  إلى  نعود  وحينما  واجلنون،  بالهلوسة 
املنقذ توصيل العاملني مبا ميتلكه من معلومات لكنه يبقى 
أسيرا ملرضه ويكون نزيال مستمراً في املصحة، وحاول صناع 
الفيلم توظيف االشتغال الداللي حيث نالحظ فوق سريره 
صور لعلماء كيمياء يعملون وفي ذلك إشارة واضحة إلى 
سلطة العلم على الدين، وهذا ما أثار حفيظة الكنيسة 
في أوربا وحتى العالم اإلسالمي ملا فيه من قراءة مشوهة 

للسير والروايات الدينية .
       أما الدراما العربية فقد كانت معاجلتها للمقدس ومن 
التاريخي  للموروث  احتراما  وأكثر  وطأة  اقل  االنسنة  خالل 
تابعنا  ولو   ، والتفكر  التعقل  بديهيات  مع  يتفق  الذي 
من  باعتباره  السالم(  )عليهما  واحلسني  احلسن  مسلسل 
أواخر إنتاجها والذي أثار جدال كبيرا أدى إلى منعه في بعض 
إن املسلسل لم يخرج من جلباب املؤسسة  الدول نلحظ 
الدينية ، فقد عرض النص على العديد من احلوزات الدينية 
الديني بقي قائما بسبب رفض  ، ولكن االحتراب  بشقيها 
الكثير من احلوزات الشيعية املنت احلكائي للمسلسل التي 
أسقطت على املقدس الديني بينما رفضت احلوزات السنية 

انسنة الشخصيات.
      وقد تألف فريق العمل محمد اليساري ومحمد احلسيان 
التمثيل  وفي  مخرجا  اخلير  أبو  الباري  عبد  التأليف،  في 
رشيد عساف وطلحت حمدي وزيناتي قدسية ومحمد آل 
رشي وتاج حيدر وفتحي الهداوي، بينما يجسد دور احلسن 
واحلسني املمثالن األردنيان الصاعدان خالد الغويري ومحمد 

اجملالي. 
      ويتناول املسلسل عهد اخلالفة ونشأة امللك من خالل 
الفترة التاريخية ما بني مقتل عثمان بن عفان )رض( وحتى 
استشهاد احلسني )عليه السالم( في كربالء، مرورا بأحداث 
ثم  السالم(  طالب)عليه  أبي  بن  علي  تولي  منها  كثيرة 
وتولي  تنازله  ثم  السالم(  وتولي احلسن)عليه  استشهاده، 
معاوية احلكم ومن بعده ابنه يزيد، كما يتعرض املسلسل 

ألحداث معركتي اجلمل وصفني .
    أول االعتراضات أعلنه األزهر قبل شهر رمضان 1432هـ 
على  الفضيل  الشهر  خالل  عرض  والذي  املسلسل  على 
أحداث  رواية  ضد  يكن  لم  الفضائية،  القنوات  بعض 
املسلسل وحواراته على مدار 30 حلقة، إمنا كان محصوراً 
السالم(،  )عليهم  في جتسيد شخصيات احلسن واحلسني 
وكبار الصحابة رضي اهلل عنهم جميعاً خاصة املبشرين 

على  االعتراض  فلسفة  وكانت   ، ادعائهم  حسب  باجلنة 
االنسنة من قبل املؤسسة الدينية والتي أزاحت كل القوى 
الفكرية واأليدلوجية والفنية من طريقها ، وكانت لها اليد 
الطولى في الفتيا بحرمة التجسيد متخذين من أدبياتهم 
، وحتى اآلراء التي قالت  املتوارثة الكلمة الفصل في ذلك 
إنسانية مغايرة  االنسنة هنا لم تكن إسقاط سمات  بأن 
التاريخية كما هي  أو معاصرة بقدر ما هي قراءة األحداث 

وبدون عصرنة لم تنفع في إقناع األزهر بتغير أطروحاته .
حوزاتها  ومبختلف  الشيعية  الدينية  املؤسسة  أما        
الذي  واالختالف   ، املسلسل  بنية  في  األخرى  هي  اختلفت 
وقعت به ال يتعلق باالنسنة فقط بل باألحداث التاريخية 

هذه املرة والتي هي متنوعة املشارب .
اإليرانية  السيما  الدينية  احلوزات  بعض  أجازت  فقد        
موضوع ظهور شخصية املقدس ولكن مع االلتزام بالنص 
احلوادث  على  اعترضوا  وقد   ، بصحته  يعتقدون  الذي 
إن  مدعني  التقريب  شعار  حتت  عرضت  التي  التاريخية 
الدينية األخرى  ، أما احلوزات  مغالطات كثيرة حدثت فيها 
السيما العراقية فقد حتفظ بعضهم على احلضور الكلي 
علمائها  لكبار  فتاوى  هناك  أن  من  الرغم  على  للمقدس 
بجواز متثيل األنبياء وآل البيت والصحابة مثل فتوى السيد 
وفتوى  احلياة  فقه  كتابه   في  اهلل  فضل  حسني  محمد 
على  اليه  املوجهة  االستفتاءات  في  السيستانى  السيد 
الدرامية  البنية  اعتراض كلي على  االلكتروني مع  موقعه 
للمسلسل والتي صيغت من أدبيات دينية يختلفون معها 
، حيث رفض السيد السيستاني عرض املسلسل والذي جاء 
على لسان وكيله الشيخ عبد املهدي الكربالئي ملا فيه من 
مغالطات تاريخية كثيرة وبثه الفتنة بني املذاهب املتعددة .
من خالل متثيل شخصيات  واقعياً  رأينا جتسيدا        وقد 

المحور الفني 

لقطة من فلم السيد المسيح 



العدد الثالث خريف   2013
152

وزكريا  ويوسف  ويعقوب  سليمان  و  إبراهيم  مثل  األنبياء 
وعيسى عليهم السالم وكذلك شخصية مرمي بنت عمران 
بوضع  للرأس  اجلزئي  اإلخفاء  رغم   ، السالم  عليه  وجبريل 

هالة القداسة عليه لبعض الشخصيات املقدسة .
      ومن خالل قراءة حتليلية لعناصر الشكل والسرد في 
أن  نالحظ  السالم(  )عليهما  واحلسني  احلسن  مسلسل 
هنالك ميال كبيرا للحكاية التاريخية على حساب الشكل 
االشتراطات  وفق  الزي  منظومة  تشتغل  فلم  التلفزيوني، 
الزمنية واالجتماعية واالقتصادية ، فقد كانت اغلب األزياء 
إن  كما  املسلسل  أبطال  من  للعديد  وفضفاضة  ملونة 
قراءة  اخملرج  على  يجب  وهنا   ، مرة  ألول  كان  استخدامها 
احلقبة الزمنية بدقة ومن ثم تفكيك شخوصها من حيث 
ثم  ومن  الديني  وكذلك  واالقتصادي  االجتماعي  وضعهم 
اختيار الزي املناسب والذي نستطيع من خالله قراءة الكثير 
، فالزي منظومة درامية  الدرامية  من حيثيات الشخصية 
التي  األمكنة  وكذلك   ، استخدامها  أحسن  إن  وأعالمية 
كانت  الفارغة  واملساحات  والديكورات  األبنية  على  حتتوي 
للمدينة  احلقيقية  التفاصيل  نشهد  فلم  فقط  عائمة 
وكربالء من حيث الشواهد العمرانية وكذلك كانت بعض 
البنايات تشي باحلداثة فضال عن عدم تفعيل اجلانب الداللي 
أدت  فقد  الشخصيات  تابعنا  ولو  األخر،  هو  واإلعالمي 
ضعف  على  االعتراضات  بعض  وحتى  مهنية  بكل  أدوارها 
رسمها  الذي  السيناريو  بسبب  فهو  الشخصيات  بعض 
 ، التاريخية  مرجعياته  على  بدوره  واملتعكز  الشكل  بهذا 
فقد   ، حال  أحسن  على  كانتا  فقد  واإلضاءة  التصوير  أما 
أدت زوايا الكاميرا وظائفها الدرامية وحتى اجلمالية والتي 

اللقطات  العديد من  والتسلط في  القوة  أظهرت مكامن 
التي كانت من زوايا عني الطائر ومكامن الضعف من خالل 
للكاميرا  املتنوعة  احلركات  عن  فضال  املنخفضة  الزوايا 
 ، احلديثة  والكهربائية  امليكانيكية  األجهزة  بواسطة 
فيضية  تكن  فلم  ما  نوعا  وظائفها  أدت  فقد  اإلضاءة  أما 
لكشف األماكن فقط بل نرى أنها تعطي إشعاعات زرقاء 
للشخصيات  وحمراء  االيجابية  للشخصيات  بيضاء  أو 
السلبية وهي هنا عمقت من املضمون الدرامي للحدث ، أما 
السرد وبسبب املوضوعة التاريخية فقد اثر اخملرج استخدام 
النسق املتتابع لتوصيل متنه احلكائي إلى املتلقي مبتعدا 
عن كل التقانات السردية املتنوعة ، واحلقيقة أن استخدام 
األنساق السردية املتنوعة مثل التكرار والدائري واالسترجاع 
بل  الدرامي  العمل  يضعف  ال  وغيرها  واملتناوب  واملتداخل 
األحداث  مسك  في  كبيرة  إخراجية  مقدرة  عن  يكشف 
وكذلك إشراك املتلقي متعة الترتيب املنطقي لها ، حيث 
شهدت العديد من األعمال التاريخية استخداما للراوي  أو 

تقنية االستذكار مثل فيلم الرسالة على سبيل املثال .
     وفي النهاية تبقى االنسنة خطابا إشكاليا في اخلطاب 
التلفزيوني العربي على الرغم من تنظيرات الرفض والقبول 
الدينية فضال  للموضوعة  بنيوي  توافق  وجود  بسبب عدم 
عن اختالف مديات التلقي والتأويل املعاصر للخطاب الديني 
املؤسسة  وصاية  حتت  الدينية  النصوص  يجعل  والذي 

الدينية ولو إلى سنني أخرى مقبلة .

اهلوامش 
  )1 (مجموعة من املؤلفني ، من جتليات ما وراء احلداثة ، تر : املنصف 
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، مجلة  ، ستوكهولم  القداسة  في  نزعات   ، العشري  محمد    )2  (

ثقافات ) تصدر باللغة العربية ( ، العدد 57 صيف 2009 ، ص33 .
الهيئة   ، القاهرة   ، الفلسفي  املعجم   ، العربية  اللغة  مجمع   )  3(

العامة لشؤون املطابع األميرية ، 1983 ، ص 30 .
) 4( محمد اركون ، نزعة االنسنة في الفكر العربي ، ترجمة : هاشم 
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المحور الفني 

لقطة من مسلسل الحسن والحسين 
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القلم زغرد كما شئت واكتب ايها 
وفم نابض  قلب  بالفكر  فانت 
واعلن على الناس ان الحق منتصر
منهزم والشر  معترك  كل  في 
وصارع الباطل المغرور في شمم
دم الجهاد  بساحات  المداد  ان 
مدرسة العلم  اهل  يد  في  فانت 
العلم الشامخ  انت  المبادئ  وفي 
ال خيب اهلل سعيا فوق درب هدى
القدم بك  زلت  وال  فيه  مشيت 

االستاذ الدكتورعبود جودي احللي
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